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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 القسم الثاني من كتاب القرطاس يف مناقب العطاس 

عنه ) فصل ( يف ذكر يشء من الكمه ريض هللا عنه مما نقهل  

تلميذه الس يد اجلليل عيل بن معر ابن حسني ابن الش يخ عيل ابن أ يب 

املنور محمد بن بكر علوي ، ومما نقهل الفقيه عبدون ابن قطنه عن الش يخ 

أ محد صلعان سامعا عن س يدي معر ونقهل عهنام الس يد اجلليل جامل ادلين 

محمد بن زين بن مسيط علوي ويشء منه مما بلغنا عنه ، أ عين س يدان معر 

متداوال نقلناه ترباك وتفاؤال ، وبعضه مما رواه الش يخ الكبري عيل بن عبد 

ء ممن مسع الكمه ا ين أ دد هللا ابراس يف مؤلفاته ، وقد قال بعض الفضال

ىل الآن من حنو س بعني س نة ، قلت والشك أ ن  برد الكمه يف عظايم ا 

ىل موالمه هل تأ ثري يف  الكم ال ولياء ال اكبر املأ ذون هلم يف دعوة اخللق ا 

القلوب وقبول يف ال ذهان ، وذلكل قال الش يخ ابن عطاء يف حمكه : 

نوير وصل التعبري ، فقال ابن تس بق أ نوار احلكامء أ قواهلم حفيث صار الت 

لهيم يه  عباد : احلكامء مه العارفون ابهلل العاملون به ، وال نوار املنسوبة ا 

أ نوار معرفهتم ويه قوة يقيهنم . وقال ابن عطاء أ يضا : لك الكم برز وعليه 

ذا  كسوة القلب اذلي برز منه . قال ابن عباد : اللسان ترجامن القلب فا 

ىك من ال غيار وأ رشقت فيه ال نوار ؛ اكنت ترجامنية صفا من ال كدار وتز

آذان السامعني  لسانه عىل حسب ذكل فيتلكم ابلالكم النوراين اذلي يلج أ

فتنفتح به أ قفال قلوهبم فيس تجيبون لنداء حبيهبم .وقال ابن عطاء أ يضا : 

شارته . قال ابن  لهيم ا  من أ ذن هل يف التعبري فهمت مسامع عبارته ودليت ا 
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املأ ذون هل يف التعبري هو اذلي يتلكم هلل وابهلل ويف هللا ، وذلكل  عباد :

ذن . : قال اكن الكمه صوااب ؛ مث قال  اجلنيد والصواب لك نطق عن ا 

انهتى  وقال ابن عطاء : مسعت ش يخنا أ اب العباس ريض هللا عنه يقول : 

ذا  الويل يكون مشحوان ابلعلوم واملعارف ؛ واحلقائق دليه مشهودة حىت ا 

أ عط  العبارة اكن اكال ذن من هللا تعاىل هل يف الالكم . وقال س يدان اال مام 

ذا جتىل رس الوجود  القطب الرشيف الش يخ عيل بن محمد وفا : ا 

مبخصوص يف زمان فقام به انطقه اندى منادي ختصيصه يف مالء ال رواح 

ين بيتا حفجوه ، فتأ يت وفود املعالمك واملعاين : ا ن هللا تعاىل قد بىن 

وال رواح ا ىل ذكل الناطق من لك جف معيق ، ليشهدوا منافع هلم ابلتمكيل 

لهية عىل لهيم زايدة ا  مارزقهم قبل  بني يديه ، ويذكروا امس هللا اذلي يلقيه ا 

و العباس املريس : الكم املأ ذون هل خيرج وعليه بذكل . وقال الش يخ أ  

 نوار . كسوة وطالوة ، والكم اذلي مل يؤذن هل خيرج مكسوف ال  

) قلت ( وقد أ شار ا ىل ذكل ماروي أ ن الش يخ عبدالرزاق ابن 

نك تتلكم عىل فصحاء بغداد  الش يخ عبدالقادر اجليالين قال لوادله : ا 

نك التس تعمل النحو واللغة يف الكمك ؛ ولو أ ذنت يل  وغلامن الآفاق وا 

ا لتلكمت يف ذكل مبا ينبغي ، فقال هل أ بوه : مق عىل الكريس وهات هلم م

بدا كل ، فقام الش يخ عبد الرزاق خفطهبم مبا قصده فمل يشف هلم عليال 

وال أ برد من قلوهبم غليال ؛ بل قالوا للش يخ عبدالقادر مق ايس يدي وتلكم 

ان نش هتىي نسمع الكمك ، فقام ورىق  عىل الكريس ولو بلكمة واحدة ، ا 

 الناس الكريس وقال : البارحة الهرة طريت اللنب عىل أ م الفقراء ، فبىك

من هذه اللكمة باكء شديدا ووقعت مهنم موقعا ، وأ شفت صدورمه 
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والتعول عىل اال حساس وال ش باح ، فا هنا من ؛ .فافهم املعاين وال رواح 

 التوابع اليت ليست من ال صل وال املقصود ، وقد قال احلداد : 

 وحسن الظن ابملعـــــبود  عش ابلردا وال مل ايصاح

 والتأ سف عىل مفــــــقود  ــــــراحوزج وقتك ابل فـــ

نه ال صل واملقصــــــود  وارق ا ىل عـــــامل ال رواح  فا 

منا يه للـــــــــــــــــرتب   ـــامنـوالتعول عىل اجلثـــــ  فا 

خال : للرس لسان ، وللروح لسان ، ابوقال الش يخ داود بن  

اهنم وغيوهبم وللقلب والعقل لسان ؛ علموا ذكل يف مواطن أ صول لس

من ك سا بلسانه ولغته ، ويسقيه  صلية . والعارف الاكمل خياطب لكال  

ن  رشبته . وقال الش يخ أ بو تراب النخش يب املسم  عسكر ابن احلصني : ا 

هللا تعاىل ينطق العلامء يف لك زمان مبا يشالك أ عامل أ هل ذكل الزمان . 

ذا اعتقدت النفوس عىل   تر  الآمام دالت يفوقال أ بو سلامين ادلاراين : ا 

لهيا عامل طامللكوت وعادت ا ىل ذكل العبد ب رائف احلمكة من غري أ ن يؤدي ا 

علام . وقال س يدان احلبيب عبد هللا احلداد : ال لسن مخس ؛ ال وىل : أ ن 

ىل الرشيعة ، والثانية : أ ن تدعو أ هل  تدعو العامة بلسان الرشيعة ا 

ىل الطريقة ،  والثالثة : أ ن تدعو أ هل الطريقة الرشيعة بلسان الطريقة ا 

بلسان احلقيقة ا ىل احلقيقة ، الرابعة : أ ن تدعو أ هل احلقيقة بلسان احلق 

ا ىل احلق ، واخلامسة : أ ن تدعو أ هل احلق بلسان احلق ا ىل احلق . مث 

ال النائب عن رسول هللا صىل هللا عليه  قال : واليدعو هبذه ال لسن لكها ا 

ن اكن مل يتأ هل بعد ذكل ، أ الترى ا ىل  وأ هل وسمل ، وقد ينيب من شاء ا 
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ذنه صىل هللا عليه وأ هل وسمل ل يب بكر الصديق وغريه من الصحابة ريض  ا 

 هللا عهنم ابدلعوة ا ىل اال سالم يف حياته عليه الصالة والسالم . انهتى  . 

ذا علمت ذكل فاعمل أ ن الكم س يدان معر الآيت يف هذا الفصل   فا 

لي ىل من دنس ما أ شاروا ا  ه ، ومن معدن مانهبوا عليه ، فالق السمع ا 

ن كنت ذا قلب شهيد ، وتدبر مث احفظه مث امعل به مث منه مايلق   ليك ا  ا 

علمه تفيد وتس تفيد ، وابهلل التوفيق والتسديد . مفن عمل مث معل مث عمل 

دعي عظامي يف ملكوت السموات . يقول عيىس ابن مرمي النيب صىل هللا 

 وأ هل وسمل .عىل نبينا وعليه 

آمني .   ومن هنا يكون الرشوع يف الكم س يدان معر نفع هللا به أ

قال ريض هللا عنه ونفع به وأ عاد علينا من براكته ونفحاته : أ نظر احلاةل اليت 

حتب أ ن يأ تيك املوت وأ نت علهيا فالزهما ، واحلاةل اليت تكره أ ن يأ تيك 

 املوت وأ نت علهيا فاجتنهبا . انهتى  . 

ان عبد هللا احلداد نفع هللا به : فتأ مل رمحك هللا هذه قال س يد 

 املقاةل فا هنا عظمية النفع ملن معل هبا وهللا املوفق الرب غريه . انهتى  الكمه 

)قلت ( والكم س يدان معر هذا يناسب قول سلمة ابن دينار  

اخملزويم التابعي حيث يقول : لك معل تكره املوت ل دهل فاتركه ؛ مث 

مت . وقوهل أ نظر اذلي حتب أ ن يكون معك يف الآخرة  اليرض  مىت

فاتركه اليوم . وقوهل : مثم فقدمه اليوم ، واذلي تكره أ ن يكون معك 

ال ومثاهل يف العرش عىل تكل احلاةل ،  بن أآدم يف ادلنيا عىل حال ا  اليكون ا 

ليك وأ نت مطيع  فقال بعض من مسعه : هذا عظمي ، فقال : فنظر هللا ا 

ليك وجوه أ هل ال رض أ حببت أ ن يرو  عىل  أ وعاص أ عظم ، ولو نظر ا 



 7 

ماحتب دون ماتكره ، فكيف برب العزة اذلي يعمل خائنة ال عني وماختفي 

ال مبا  الصدور . وقول س يدان اال مام الشافعي نفع هللا به : التغبط احلي ا 

 تغبط به امليت . 

ه رجعنا ا ىل ما كنا بصدده من نقل الكم س يدان معر واس متداد مدد 

قال : من رأ يت فيه خصةل مليحة يعين من خصال اخلري فظن به ادلين 

لكه . ) قلت ( وهذا القول من س يدان معر حييك ماقاهل الش يخ محدون 

القصار حيث يقول : أ وصيمك بصحبة العلامء واحامتل اجلهال ، ومن رأ يمت 

سمل  ري التفارقوه . رجعنا ا ىل الكمه وقال : من دعا لظاملخصةل من اخلفيه 

هنا مل تقل املناهل عىل أ هل اتيل زمان ولكهنم داءوا  من رشه . وقال : ا 

الناس من يأ يت بوعاء حافظ فيأ خذ فيه ما يكفيه من بأ وعية خمرقة . وقال : 

شهرا وأآخر مثانية أ ايم وأآخر يوما واحدا وأآخر مايكفيه لعمره لكه . وقال 

مل يف احلديث الصحيح ريض هللا عنه ملا مسع قوهل صىل هللا عليه وأ هل وس

هل الغريه أ ن أ حدمك ليعمل بعمل أ هل اجلنة حىت  ايكون بينه م: فو اذلي ال ا 

ال ذراعا فيس بق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ هل النار فيدخلها ،  وبيهنا ا 

ن أ حدمك ليعمل بعمل أ هل النار حىت  ال ذراعا موا  ايكون بينه وبيهنا ا 

ن اذلي يعمل فيس بق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ هل اجل  نة فيدخلها . ا 

بعمل أ هل اجلنة الغالب عليه دخول اجلنة ، ل ن الظاهر عنوان الباطن 

منا هوعىل الندور ، وذكل مثل من يسقط من ماكن  ن دخل النار فا  وا 

ن اذلي يعمل بعمل أ هل النار الغالب عليه  قريب فا ن الغالب سالمته ، وا 

منا هو عىل ال  ن دخل اجلنة فا  ندور ، وذكل مثل من يرتدا دخول النار وا 

 من رأ س جبل فا ن الغالب هالكه . 
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والكم س يدان معر هذا مناسب ملا قاهل اال مام النووي يف  ) قلت ( 

ن هذا قد يقع يف اندر من  ن املراد هبذا احلديث ا  رشح حصيح مسمل : ا 

ن من لطف هللا وسعة رمحته أ ن انقالب  الناس ل نه الغالب فهيم ، مث ا 

 ا ىل اخلري فيه كةرة ، وأ ما انقالهبم من اخلري ا ىل الرش ففي الناس من الرش

غاية الندور وهناية القةل ، وهو حنو قوهل يف احلديث : ا ن رمحيت س بقت 

ىل  غضيب أ وغلبت غضيب . مث قال النووي : ويدخل يف هذا من انقلب ا 

معل أ هل النار بكفر أ و مبعصية ، لكن خيتلفان يف التخدل وعدمه ، فالاكفر 

دل يف النار ، والعا ي اذلي مات موحدا الخيدل فهيا . مث قال اال مام خي

ثبات القدر وأ ن التوبة هتدم ي أ يضا : ويف هذا احلديث ترصحي ابالنوو

ن من مات عىل يشء حمك هل به من خري أ ورش ،  اذلنوب اليت قبلها ، وا 

مام ل ن أ حصاب املعا ي غري الكفر يف املشيئة . وهللا أ عمل . مث قال اال  

حميي ادلين النووي عند رشح احلديث املذكور : ويف هذه ال حاديث لكها 

ثبات القدر وأ ن مجيع الواقعات  دالالت ظاهرات ملذهب أ هل الس نة يف ا 

بقضاء هللا تعاىل وقدره خريها ورشها نفعها ورضها . وقد س بق يف كتاب 

ومه  اال ميان قطعة صاحلة من هذا ، قال هللا تعاىل اليسأ ل عام يفعل

عرتاض عىل املاكل يف  يسأ لون ، فهو مكل هللا تعاىل يفعل مايشاء وال ا 

ملكه ، ول ن هللا تعاىل العةل ل فعاهل . مث قال النووي : قال اال مام أ بو 

املظفر السمعاين : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والس نة 

ه ضل واته دون حمض القياس وجمرد املعقول ، مفن عدل عن التوقيف في

احلرية ومل يبلغ شفاء النفس ، واليصل ا ىل مايطمنئ به القلب ،  حباريف 

ل ن القدر رس من أ رسار هللا تعاىل جحبه عن عقول اخللق ومعارفهم ملا 
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علمه من احلمكة ، وواجبا أ ن نقف حيث حد لنا والنتجاوزه ، وقد طوى 

والمكل مقرب . وقيل هللا تعاىل عمل القدر عىل العامل فمل يعلمه نيب مرسل 

ذا دخلوا اجلنة والينكشف قبل دخولها .  : ا ن رس القدر ينكشف هلم ا 

 وهللا اعمل 

مث قال النووي : ويف هذه ال حاديث الهنىي عن تر  العمل  

واال تاكل عىل ماس بق به القدر ؛ بل  جتب ال عامل والتاكليف اليت ورد 

، ومن اكن من أ هل  الرشع هبا ولك ميرس ملا خلق هل اليقدر عىل غريه

السعادة يرسه هللا تعاىل لعمل أ هل السعادة ، ومن اكن من أ هل الشقاوة 

} فأ ما من أ عط  واتق  * وصدق يرسه هللا تعاىل لعملهم كام قال هللا تعاىل 

ابحلس ىن * فس نيرسه لليرسى * وأ مامن بـخل واس نغىن * وكذب ابحلس ىن 

* فنسيرسه للعرسى {
1
حاديث . مث قال اال مام وكام رصحت به هذه ال   

النووي قوهل : جفت ال قالم ، أ ي مضت به املقادير وس بق عمل هللا 

تعاىل به ومتت كتابته يف اللوح احملفوظ وجف القمل اذلي كتب به ، 

وامتنعت فيه الزايدة والنقصان . قال العلامء : وكتاب هللا تعاىل ولوحه 

ا جيب اال ميان به . وأ ما وقلمه والصحف املذكورة يف ال حاديث لك ذكل مم

ال كيفية ذكل وصفته فعلمها ا ىل هللا تعاىل  } والحييطون بيشء من علمه ا 

مبا شاء {
2
ن   وهللا أ عمل . مث قال اال مام حميي ادلين النووي : فا ن قيل ا 

العا ي منا لو قال هذه املعصية قدرها هللا عيل مل يسقط عنه اللوم 

                                                           

1
 الليل 10 – 5الآايت :   
2
 البقرة  285الآية :   
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ن اكن صادقا فامي  قاهل ؛ فاجلواب أ ن هذا العا ي ابق يف والعقوبة بذكل وا 

دار التلكيف دارية عليه أ حاكم امللكفني من العقوبة واللوم والتوبيخ وغريها 

ىل  ، ويف لومه وعقوبته زجر هل ولغريه عن مثل هذا الفعل وهو حمتاج ا 

 الزجر مامل ميت . 

رجعنا ا ىل ذكر الكم س يدان معر ، وقال ريض هللا عنه : الطاعة  

احلرام مثل نزح املاء ابخلربةمع أ لك 
1
. وقال ريض هللا عنه ونفع به : من  

الناس من يأ يت برساده ودهنه ومشعته فيرسج هل الش يخ فيه ، واليوم 

يأ تون وليس معهم يشء من ذكل . وقال ريض هللا عنه ونفع به : عاد 

 ال رشاف يعين أ هل البيت النبوي سوف يكةرون حىت يكونوا ربع الناس . 

ت ( أ شار س يدان معر هبذا القول ا ىل ماورد يف احلديث ) قل 

الصحيح أ ن النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل دعا لعيل وفاطمة ليةل الزفاف 

بأ ن خيرج هللا مهنام الكثري الطيب ، فكيف يس تكةر ماطلب س يد 

من رب العاملني  ، وقد قبل هللا دعوته صىل هللا عليه  هاملرسلني تكثري 

ان أ عطينا  الكوثر {كثريمه فقال تعاىل وأ هل وسمل من ت  وذكل حني قال  } ا 

ان أ عطينا  الكوثر عدوه العا ي بن وائل : محمد أ برت ، فقال هللا تعاىل  } ا 

وتقدم الالكم يف أ ول فصل  * فصل لربك واحنر * ا ن شانئك هو ال برت {

فضل أ ويل الفضل من أ هل البيت النبوي عند الالكم عىل هذه السورة ؛ 

                                                           

1
اخلربة : بضم اخلاء املعجمة وسكون الباء املوحدة بعدها راء خمففه وهاء ساكنة تصنع من  

كيس حلفظ المتر يف النخةل حني يكمتل جناحه لئال يتساقط  سعف النخيل عىل شلك

 أ ويتناثر والحتتفظ ابملاء 
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ن الكوثر الكثري الطيب مه أ هل البيت .  سورة الكوثر وسورة قريش ا 

ن أ هل البيت سوف يكةرون حىت يصريوا  وقول س يدان الوادل معر هذا ا 

ربع الناس ؛ املراد به ربع الناس يف امجلةل وهو دنس اال نسان يوم القيامة ، 

ل ن املراد ربع أ هل العرص ال حياء ، ل ن الكهمم بعيد املعاين . ويف 

ال اكلشعرة البيضاء يف ددل الثور ال سود ا حلديث : ما أ نمت يف ال مم املاضية ا 

بتكثريمه ، شعرًا  مه، هذا معناه ، واليس تكةر حتصيل تكثريمه دلعوة كبري

 : 

 من ددمه حني الزفاف ال تعي   فهم الكثري الطيب املدعو هلم 

يه  حفقيقة هذا القول من هذا القطب الوارث جلده صىل هللا عل  

وأ هل وسمل أ ن السادة أ هل البيت النبوي ال رشاف أ هل املنصب العلوي 

يكونون يوم القيامة ربع الناس من حيث العدد ، وأ ما من حيث املدد فهم 

 أ صل املدد ال تصاهلم مبحمد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل ، شعرًا : 

 ادلمي  غرفا من البحر أ ورشفا من  ولكهم من رسول هللا ملمتس    

آدم كام قال صىل هللا عليه وأ هل   والناس يف هذا القول مه مجيع بين أ

} اي أ هيا الناس اتقوا ربمك اذلي خلقمك من وسمل : أ ان س يد ودل أآدم والخفر 

نفس واحدة وخلق مهنا زوهجا وبث مهنام رداال كثريا ونساء واتقوا هللا اذلي 

 با {تساءلون به وال رحام ا ن هللا اكن عليمك رقي 
1
 . 

رجعنا ا ىل ما حنن بصدده من نقل الكم س يدان معر وعدده ، وملا  

قيل هل كةرت املصنفات يف هذا الزمان فقال : وهل يرض الصاحئ وراء 

                                                           

1
 النساء 1الآية :   
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ال وعليه نظر من  الصاحئ . وقال ريض هللا عنه : ما من صاحب طاعة ا 

بدال  ويل هلل أ ما من ال حياء أ و من ال موات . وقال ريض هللا عنه : ا 

منا يعرس احلفظ . ومن الكمه ريض هللا  الوايل بوال أآخر سهل عىل الويل ا 

عنه : امخلول امخلول ادلفن ماعاد يشء خالص هلل . واكن نفع هللا به يكةر 

عىل   خلقه . وقال : ا ن هللا يعطي لكمن قول : امحلد هلل املترصف يف

ن الليل . قدر نيته وحسن طويته . وقال : ا ين ال أ انم النصف ال خري م

وقال : الصرب محمود العاقبة هللا يدميه ، امحلد هلل ماقضاه هللا أ مضاه ، 

ماقدر هللا فعل ، ولكام قدر الرمحن مفعول ، النية تعمل . وقال ريض هللا 

عنه : هل ميكن حلرث 
1

ادلنيا أ ن يناموا ليةل الرعض
2
؛ يعين ليةل سقي  

طاعة وحرث الآخرة أ راضهيم ابلس يل ؟ فقيل ال ؛ قال كذكل أ هل ال

اليرتكون قيام الليل والتسمح نفوسهم أ ن تنام ، وماقدر مدة حياة ادلنيا 

ىل أ ايم املومس .انهتى  .  ال مثل ليةل الرعض ابلنس بة ا   ابلنس بة ا ىل الآخرة ا 

) قلت ( وهذا من ابب التقريب ا ىل ال فهام برضب ال مثال  

ال مفا مقدار مدة احلياة ادلني .  لنس بة ا ىل ال بد الكيشا ابلتعريف العامة وا 

} ك هنم يوم يرون مايوعدون مل يلبثوا ا ال ساعة من هنار {قال تعاىل 
3
وقال  

ن ادلار الآخرة لهىي احليوان لو تعاىل  ال لهو ولعب وا  } وماهذه احلياة ادلنيا ا 

                                                           

1
 راء مفتوحتني بعدها ماء ساكنة مه الفالحني. احلرث حباء هممةل و  
2
ىل حرهثم عند حصول الس يل ملراقبة سقي حرهثم ودخول   الرعض هو خروج احلرث ا 

وايق ودداول املاء اليت تسقي حرهثم ل ن من مل حيرض عندحرثه ليةل املاء فهيا ومراقبة الس

 حصول الس يل رمبا يفوته سقي حرثه . 
3
 ال حقاف 35الآية :   
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اكن يعلمون {
1
انهتى  . وورد : رشف املؤمن قيام الليل وعزه اس تغناؤه  

رب مايكون الرب من عبده يف جوف الليل . وقال عن الناس . وورد أ ق

ن اكن  ال طلوع الفجر . وقال أآخر : ا  بعضهم : منذ أ ربعني س نة ما مغين ا 

هنم لفي عيش طيب .   أ هل اجلنة يف مثل ماحنن فيه ابلليل ا 

رجعنا ا ىل الكم س يدان معر ، وملا مسع بعض الغواة وقد ابتوا طول  

ىل أ ن رشقت اهليلهم يف ل  ن أ هل الطاعة يعشقون و عظمي ا  لشمس قال : ا 

ويرغبون فهيا كام يعشق هؤالء مامه فيه ، يعين من اللهو . وقال ريض هللا 

 عنه ملا مسع قول الش يخ عبد الهادي السودي : 

 مييس حليف السهر  من اكن هيوى سعاد

ومن عشق حريضة يعشق السهر . قلت : معىن قوهل : من عشق  

تباع  حريضة أ ي من حب أ هل حريضة ، وحقيقة احملبة يف هللا يه اال 

ل هل هللا يف حمبهتم لطاعة هللا . قال هللا لرسوهل صىل هللا عليه وأ هل 

} قل ا ن كنمت حتبون هللا فاتبعوين حيببمك هللا {وسمل 
2
  . 

)فائدة ( قال حيىي ابن معاذ الرازي : وحقيقة احملبة يف هللا أ ن  

: وضده حقيقة البغض يف هللا أ ن  تزيد ابلرب والتنقص ابجلفاء . قلتال

حيث عىل لزوم احملبة  هذاالينقص ابلرب واليزيد ابجلفاء . والكم س يدان معر 

هل ول مثاهل من أ هل بيت رسول هللا واحملبة لرسول هللا حمبة هلل ، فيقال 

 حملهبم حمب هللا ولعدومه عدو هللا ، فافهم سلمك هللا . انهتى  . 

                                                           

1
 العنكبوت 64الآية :   
2
 أ ل معران 31الآية :   
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ر قال نفع هللا به : كنينه بدلان ويه رجعنا ا ىل الكم س يدان مع 

وقال : طني كنينه زعفران الطني .قلت : يعين بكنينه  مكننة من الرش ،

يه البدل املعروفة يف هجات ميفعة من النوايح احلجرية ويه بدل مباركة ، 

تويف فهيا الش يخ عبد هللا الصاحل اذلي أ رسهل عبد الرمحن املقعد رسول 

ن ، وعنده اجمتع يف البدل املذكورة س يدان الش يخ شعيب بن أ يب مدي

الش يخ الفقيه املقدم محمد بن عيل ابعلوي ، والش يخ سعيد بن عيىس 

العمودي ، والش يخ عبد هللا ابمعرو املكىن موىل ادللق ، والش يخ 

أ بومحران املقبور ببدل كنينة أ يضا ، ويكفي أ هل كنينة خفرا قول الوادل 

محمد العمودي : أ نمت اي أ هل كنينة من  احلسني للمعمل عوض ابن املعمل

الصحابة . انهتى  . وقد بينت معىن قوهل من الصحابة يف كتايب الرسائل 

ىل أ هل كنينة ؛ ويه باكف ونون ومثناة من حتت  املرسةل يف ماكتبة ا 

 ونون وهاء . 

رجعنا ا ىل ماكنا بصدده من الكم س يدان معر قال : أ ما حنن مانقول  

ذا جئمت عندان شيئا مع هللا عمل  لك يشء . واكن يقول للجند الرشطة : ا 

ن اكنت من النفاعة اليت تأ خذوهنا من سوق  ال ا  فال تأ توا بقهوة والهدية ا 

املقرصين يف السوايق والوداين فا هنا حالل . وملا بلغه أ ن بعض املنسوبني 

ليه اشرتى بعض ال رايض ويف وسطها قطعة موقوفة فأ خذها لنفسه  ا 

ن قطعتك صارت موقوفة ووقف مثلها يف  ماكن أآخر ، قال هل : ايفالن ا 

والوقف ال ول ماكنه موقوف فكيف ينقلب حالال وقد رسى فيه الوقف 

ا ىل ال رض السابعة السفىل . وملا مه بعض أ حصابه أ ن حيلف عىل ميني 

نك لست من أ هل النار والنسخ  بك لها . وقال :  فاجرة منعه مهنا وقال ا 



 15 

ن أ ركبه فرسا أ وبعريا أ وحامرا . وقال : العاقل ينبغي للعبد أ ن ين طرح ملواله ا 

 يرُض واليرض . 

) قلت ( العاقل يعين ابلعاقل هو العاقل نفسه حببل الرشع املتني  

عن حمارم هللا القوي املتني ، وهو اذلي مت عقهل ودينه وصار من ورثة 

وزن عقهل  ال نبياء اذلين ورهثم محمد صىل هللا عليه وأ هل وسمل اذلي لو

ن العقل يه احملذقة بتدبري أ مور  بعقول مجيع اخللق لرحجهم ، والتظن ا 

ادلنيا فا ن أ هل النار حني ندموا لعدم هدايهتم ملصاحل ادلين مع حمذقهتم يف 

} وقالوا لو كنا نسمع أ ونعقل ما كنا يف أ حصاب ادلنيا فامي قص هللا عهنم 

السعري {
1
هللا هابيل ابن نيب هللا أآدم حني وانظر ماقاهل العاقل الكبري نيب  

} لنئ بسطت ا يّل يد  لتقتلين ما أ ان أ راد أ خوه قابيل قتهل ورضورته قال 

ليك ل قتكل ا ين أ خاف هللا رب العاملني { بباسط يدي ا 
2
وقال عيىس عليه  

السالم : من رضبك يف جنبك ال مين فقدم هل جنبك ال يرس ، ومن 

زار  فا ن خسر  ميال فرس معه ميلني ، ومن أ خ ذ رداء  فاعطه ا 

ال أ حصاها  ن هللا اليغادر صغرية والكبرية ا  } مفن القصاص أ مامه . يعين ا 

يعمل مثقال ذرة خريا يره * ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره {
3
هنا   } ايبين ا 

تك مثقال حبة من خردل فتكن يف خصرة أ ويف السموات أ ويف ال رض يأ ت 

هبا هللا ا ن هللا لطيف خبري {
4
ل فال تقسهم انعم الردال العقمه هؤالء  

                                                           

1
 املكل 10الآية :   
2
 املائدة  28الآية :   
3
 الزلزةل  8 – 7الآايت :   
4
 لقامن  16الآية :   
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بنفسك والبغري  من أ بناء دنسك ، فا ن الصيب اذلي مل يبلغ ا ىل مبالغ 

ذا قيل هل التقسهم  الفحول قد يتعجب من قوة غريه يف طلب الناكح ، فا 

ع فيه القوة فيتحقق حبق قعىل نفسك ؛ صدق وحتقق بعمل اليقني حىت ت

الناس ما أ دده من ذلة العفو عن اجلاين اليقني . قال بعضهم : لو يعمل 

 لتقربوا ا يل ابجلناايت . 

رجعنا ا ىل الكمه نفع هللا به ؛  وقال ريض هللا عنه : هللا هللا يف  

} وتولك احلضور مع هللا دامئا ، يعين استشعروا أ نه يرامك ، قال هللا تعاىل 

نه هو عىل العزيز الرحمي * اذلي يرا  حني تقوم *وتقلبك يف الساددي ن * ا 

السميع العلمي {
1
وقال : الش يطان يرض اال نسان من حيث اليشعر . وقال  

ريض هللا عنه : المتر والكراث يعين من احلالل خري من الهريسة ، يعين 

ال البذل عىل لك حال . وقال  بعضهم : الخترج ل املش بوهة ، وليس لدلنيا ا 

ال أ ن خيردك مزجع قوي ددا . وملا مسع قو  ل الفقيه ال دل معر من ترمي ا 

ابن عبد هللا ابخمرمه يف مدح دوعن وأ ههل حيث يقول : ) من تعفف 

ليه قوهل  نسان يعين كام أ شار ا  وصىل مهنم الفرض برهن ( قال : هذا للك ا 

} ومن يطع هللا ورسوهل وخيىش هللا ويتقه فأ ولئك مه الفائزون {تعاىل 
2
 

آثر احلياة ادلوقوهل تعاىل  نيا * فا ن اجلحمي يه املأ وى * } فأ ما من طغ  * وأ

وأ ما من خاف مقام ربه وهنى  النفس عن الهوى *  فا ن اجلنة يه املأ وى {
3
 

                                                           

1
 الشعراء 220 – 217الآايت :   
2
 النور 52الآية :   
3
 النازعات 41 – 37الآايت :   
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} فأ ما من أ عط  واتق  * وصدق ابحلس ىن * فس نيرسه  وقوهل تعاىل

لليرسى * وأ ما من خبل واس تغىن * وكذب ابحلس ىن * فس نيرسه للعرسى 

}
1
رس املكنون جلعلوا تراهبا قال : ولو يعمل الناس ما يف قيدون من ال  

ذا أ ردت أ ن خترج  حروزا . وقال ريض هللا عنه ونفعنا وذوينا وحمبينا به : ا 

ال أ ن تكون عند أ حد من اال خوان . وقال :  ا ىل ماكن فامحل كتابك معك ا 

التبايل ابدلنيا وأ هلها والتغبطهم علهيا يف كساء أ وقوت . قلت : هذا 

مامنا الشافعي أ   ال مبا تغبط يناسب ماروي عن ا  به نه قال : التغبط احلي ا 

 امليت . 

قامة الظواهر   رجعنا ا ىل الكمه قال ريض هللا عنه : الأ قل من ا 

وهللا يتوىل الرسائر . وقال : لك قصيدة من ديوان الش يخ عبد الرمحن بن 

عيل سلو  عىل حدهتا . وقال ريض هللا عنه : ابلطاعة حيصل لك مطلب 

لك مرام من حيث الحيتسب . واكن ريض هللا ، ومن لزم الطاعة أ ويل 

عنه حيب املذاكرة ابلعلوم بل رمبا مىض الليل لكه ويطلع الفجر وهو يتلكم 

ابحلقائق مع بعض مريديه . وقال ريض هللا عنه ونفع به يف ادلارين ، 

وجعلنا من حمبيه واملتعلقني به ، والحرمنا بركته وسلو  مذهبه ، وعبور 

لوا هللا اخلالص أ ما النش بة قد حصلت . قلت : هذا طريقته الزهية : س

ين ال أ غبط نبيا مرسال  القول يشري ا ىل ماروي عن الفضيل أ نه قال : ا 

منا أ غبط  والملاك مقراب والعبدا صاحلا ليس هؤالء يعاتبون يوم القيامة ، ا 

ن عفوت .  آأ سواته وا   من مل خيلق . وقول بعضهم يف مناداته لربه : وأ

                                                           

1
 الليل  10 – 5الآايت :   
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مه ومتش يط عقد نظامه ، قال ريض هللا عنه ملا رجعنا ا ىل الك 

ذكرت عنده ادلنيا وكةرة شواغلها وفتهنا وحمهنا : وهللا ال أ ابيل ابدلنيا ومافهيا 

من ذكل ولو أ ين مدة حيايت حتت حافر فرس . يشري بذكل ا ىل رسعة 

العبور فهيا . قلت : وس يأ يت يف ترمجة الش يخ محمد بن أ محد ابمشموس 

معر أ نه ملا مسع قول س يدان معر هذا : لو أ ين مدة حيايت  تلميذ س يدان

ال أ ابيل بشواغل ادلنيا وحمهنا وفتهنا  وهللاقال وأ ان حتت حافر فرس ،

لرسعهتا ولو أ ين مدة حيايت حتت حافر حامر ، يعين أ ن حافر الفرس 

أ وسع من حافر امحلار أ وكام قال . وقال ريض هللا عنه ملا قيل هل ؛ فالن 

وا تبدا ،مات قال
1
قال هلم : التقولون تبدا مايدريمك لعهل نشب . وملا مات  

بعض أ والده أ قبل الناس عليه ابلتعزية فقال هلم اكملتعجب مهنم : ما أ هون 

مصيبة ادلين عندمك وهللا لوفاتتين صالة امجلاعة مل يعزيين منمك أ حد ، يعين 

 مبوته . قلت : أ هنا لو فاتت اكن فواهتا أ شد من موت الودل اذلي تعزوين

ومما يناسب ماقاهل س يدان معر هنا يف هذا الالكم ماحاكه بعض العلامء أ ن 

ذا مات يل  الفضل ابن العباس رمحه هللا يقول : جعبت من هؤالء الناس ا 

نسان ، وتفوتين صالة امجلاعة فال يعزيين  ودل يعزونين فيه أ كةر من أ لف ا 

ن فوات صالة امجلاعة أ   عظم عندي من موت ودلي فهيا أ حد ، وهللا ا 

 البالغ العاقل العامل الصاحل . 

                                                           

1
نتفاع به ، مثال العقدة   تبدا مبعىن تفكك يطلق عىل اليش املعقد وبعد تفكيكه حيصل اال 

ذا احنلت   م أ وخشص حصلت عليه مشلكه وفرج هللا عليه مهنا ؛ تنطق بتشديد الالا 

 وهللا أ عمل . 
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) قلت ( ومن املناسب ملا ينكر عىل العامة يف احتفاهلم ببعض  

ذا ودل ل حدمه   هامهلم لبعض ال مور املهمة مثال : ا  ال مور الغري هممة وا 

مولودا فا هنم يرسلون الربيد ابلبشارة ويبرشونه عىل ظهور تكل ال مارة ، 

الغيث ويس يل الس يل اذلي حييي هللا به البالد والعباد وقد يغيث 

واملوايش والطري وغريها من ال جناس ، فاليرسلون به البشري واليفرحون 

به ال الكبري وال الصغري وال الشهري وال احلقري ، وقد قال هللا اللطيف 

ن اكنوا اخلبري  ذا مه يس تبرشون * وا  } فا ذا أ صاب به من يشاء من عباده ا 

آمار رمحت هللا كيف من ق  بل أ ن يزنل علهيم من قبهل ملبلسني * فانظر ا ىل أ

حييي ال رض بعد موهتا ا ن ذكل حمليي املوىت وهو عىل لك يشء قدير {
1
  .

رجعنا ا ىل ما أ ملعنا من بيان املعىن حسب ما يمتعنا ، قلت أ يضا : وماقاهل 

سمل أ نه قال ش يخنا هنا يشري ا ىل ما رواه مسمل عنه صىل هللا عليه وأ هل و 

: اذلي تفوته صالة العرص ك منا وتر أ ههل وماهل وسلهبام فبقي بال أ هل 

والمال . ويف البخاري : من تر  صالة العرص حبط معهل . قال النووي : 

منا يكون يف العامة .    وهذا ا 

رجعنا ا ىل الكمه ، ومسع أ عين س يدان معر بعض الناس يس تعظم  

لكون وأ ظنه يعنيه ، فاستشهد بقوهل تعاىل داه بعض ال ولياء ومظهره يف ا

} ا ن هو ا ال عبد أ نعمنا عليه {
2
قلت : هذه الآية اذلي استشهد هبا  

س يدان معر قد استشهد هبا الش يخ ايقوت العريش تلميذ س يدي أ يب 

                                                           

 الروم 50 – 48اآلايت :   1
2
 الزخرف 59الآية :   
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العباس املريس ، وذكل أ ن السلطان حسن قدم من مرص لزايرته ، فلام 

ا ! فلام دان منه رضبه الش يخ بيده أ برصه خطر بباهل ؛ عبد أ سود يعط  هذ

ال عبدأ نعمنا عليه ،  ن هو ا  عىل رأ سه س بع رضابت وقال : ايحسن ا 

فعاش السلطان س بعة أ شهر . قلت أ يضا : وهذا الش يخ ايقوت من أ اكبر 

تالمذة الش يخ أ يب العباس املريس ، وقد سامه ش يخه املريس ايقوت 

ىل العرش ؛ ال بدنه ، أ و  العريش ل ن قلبه اكن دامئا ينظر ا  وليس ابل رض ا 

ل نه يسمع أ ذان محةل العرش ، ودخل عليه رشيف علوي بثياب رثة 

فودده بثياب عالية غالية ، فقال الرشيف : أ نت ايثعلب الشفائر ايمشقق 

احلوافر ؛ عبد هبذا احلال وأ ان رشيف هبذا احلال ، فقال ايقوت : لعكل 

آابئك هنجت مهنج أآابيئ حفس بو  مهنم وأ نزلو  مزن  لهتم ، وهنجت أ ان مهنج أ

حفس بوين مهنم وأ نزلوين مزنلهتم ، فبىك واعتذر هل . ووقع هل أ يضا أ نه دخل 

ليه هو ، فودد  عليه رشيف أآخر فرأ ى الناس يقبلون ردهل واليلتفتون ا 

يف نفسه من ذكل ، فقال هل س يدي ايقوت : أ ان كوارعي لوقطعت ال 

ت طريق سلفك الطاهر أ ساوي درمهني يف السوق ؛ لكين ملا تبع

كتسيت الرشف ، وأ نت ملا خالفت سلفك يف أ خالقهم وختلقت ابلرذائل  ا 

أ هنت ، فسكت الرشيف ومل جيد جوااب . وتزوج ايقوت بنت ش يخه 

املريس بسؤاهل ، مفكثت عنده مثانية عرش عاما اليقرهبا حياء من أ بهيا 

ذا دخل عليه أ حد من ال   اكبر وهو وفارقها ابملوت ويه بكرا ، واكن ا 

يلكمها اليقطع حديهثا ؛ ويقول ابنة ش يخي أ عذروين . مات الش يخ ايقوت 

 س بع وس بعامئة . ه  707ابل سكندرية س نة 
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رجعنا ا ىل نقل ماقدران عىل نقهل من الكم س يدان معر اذلي شاع  

نوره وظهر ، وساد عىل من سواه وخفر ، قال ريض هللا عنه ملا قيل هل 

منا يضم النفخة الوعاء احلصني . وقال ريض فالن حيب النفخة وامل دحة : ا 

منا مثلهم مكثل الفزعة  هللا عنه ملا ذكر عنده كةرة املصنفني يف لك زمان : ا 

لك ما توارى صاحئ أ قبل أآخر ليحث الناس عىل اللحوق ، وهل يرض 

نك مل تغري لغتك  الصاحئ وراء الصاحئ . وقال ريض هللا عنه ملا قيل هل : ا 

منا يغري لغته من قل احلرضمية م ع طول املدة يف هذه اجلهة العلوية فقال : ا 

عقهل ، وليس أ حد يبيع نس به ببطنه ، أ وكام قال . وقال يف وصيته ل بنه 

نك متر به  احلسني : ايحسني أ حرص عىل ضامم طعم املوايش أ ما الطعام فا 

يف العقاب ويأ يت من ال رض البعيدة . وقال ريض هللا عنه : حريضة 

تنا وحوطة الش يخ عبد القادر قبلنا ؛ مفن فعل فهيا فعال ظاهرا فعلنا حوط 

فيه فعال ظاهرا ، ومن فعل فهيا فعال ابطنا فعلنا فيه فعال ابطنا جزاء 

وفاقا، وذكل أ نه ملا أ حرب بعض القبائل من أ هل جمزعة وادي معد عىل 

رعااي ادلوةل وانطرد عند الش يخ العمودي بدوعن وداء ليغري عىل أ موال ال

لدلوةل يف بدل حريضة واستشار س يدان معر يف ذكل ، فقال هل ماقاهل أ وال 

ىل  ذا وددت احلنش أ والعقرب من مغدان ا ىل غار شوال ا  ، مث قال : فا 

 نسم فالتقتلها . 

) قلت ( هذا من املبالغة يف التحذير من الوقوع يف حرم احلوطة  

ال فهذه من امخلس الفواسق اليت حيل قتلها يف احلرم ويه : احلية  وا 

والعقرب والفار والغراب والوزغ ، ويلحق هبا السادس وهو اللكب العقور 

، وسابع لك س بع ضاري . انهتى  . قلت : ومصداق ماقاهل س يدان معر أ ن 
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حريضة حوطتنا وحوطة الش يخ عبد القادر اجليالين رؤاي حصلت يل 

ياء دامئني ببدلة حبمد هللا رأ يت ك ن الوادل معر والش يخ عبد القادر أ ح 

ذا  ذا نظرته قلت هذا احلبيب معر مث ا  حريضة يف صورة ردل واحد ا 

نظرته قلت هذا الش يخ عبد القادر ، وأ ن الش يخ عبد القادر أ لبس ين 

ىل ذكل أ رشت كام تقدم بقويل يف  حبمد هللا لباس اخلرقة كوفية ، وا 

تلقني  السلسةل التائية اليت نظمت فهيا س ند مشاخئي اذلين أ خذت عهنم

لباس اخلرقة الصوفية واملصاحفة النبوية ، وقد أ ثبهتا بكاملها  لكمة التوحيد وا 

يف أ ول هذا الكتاب يف الفصول املتقدمة اليت جعلهتا هل ممينة وميرسة ، 

 وساقة وقلب ومقدمة ويه هذه شعرًا :  

 لنــا صارت الرؤاي هبا اكلرواية  ومن يد حداد القلوب منامة

لباس وحسن رعـــاية  د قادرــعبــــكذكل جيالنينا   لنا منه ا 

ىل العوم يف حبر الكم رأ س القوم ، وقال ريض هللا عنه ملا   رجعنا ا 

يف جماورة الربزخ يف املقربة فقال : أ ما  قيل هل ايس يدي نريد القرب منمك

ن شاء هللا نرجو أ ن يؤذن لنا يف  تربة حريضة حتذف عليه جعوز وحنن ا 

جلهة ، أ وقال يف أ هل الكون . وقال ريض هللا عنه ملا الشفاعة يف أ هل ا

قال هل قائل يف أ ثناء مراجعة : أ قلبين رابح
1
، قال : أ ان ما أ قلبك رابح  

منا أ دخكل حبرا الساحل هل . وقال ريض هللا عنه ملا مسع  ترض الناس ا 

أ انسا يتفاخرون يقولون : فالن خري من فالن ؛ قال : اخلري من داوز 

ىل معىن قوهل تعاىل ابب اجلنة  } ا ن ا ىل داخل . قلت : وهذا القول يشري ا 

                                                           

1
 الرابح أ والرحب ابللهجة احلرضمية هو القرد 
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آمنوا ومعلوا الصاحلات أ ولئك مه خري الربية * جزاؤمه عند رهبم  اذلين أ

جنات عدن جتري من حتهتا ال هنار خادلين فهيا أ بدا ريض هللا عهنم ورضوا 

عنه ذكل ملن خيش ربه {
1
وقوهل  } ا ن أ كرممك عند هللا أ تقامك { وقوهل تعاىل 

ن الفجار لفي حجمي {تعاىل  } ا ن ال برار لفي نعمي * وا 
2
وماروي عن معاذ  

ابن جبل اخلزريج أ نه قال : املؤمن التسكن روعته حىت خيلف جرس 

 هجمن وراءه . 

فيه رجعنا ا ىل الكمه : وملا شىك ا ىل س يدان معر بعض من هل  

دالل احملبة وحتقق ال ليه استناد ، وهل عليه ا  عتقاد وا  قربة والوداد ، أ ن ا 

بعض السادة أ ل ابعلوي حيصل مهنم عليه مزامحة ومشاركة يف أ مور 

هنم شاركوان يف أ س باب ادلنيا  أ س باب ادلنيا ومعامالت البيع والرشاء وقال ا 

ليه ، فقال س يدان معر : ايهذا أ شكرهللا  ال س بقوان ا  وماتركوا شيئا مهنا ا 

تقول لوقال كل واحدمهنم حيث كفوا أ نفسهم وقاموا بأ مر معيش هتم ، ما

ال خرجت من كامل اال ميان ؛  أ خرج من ماكل أ وطلق زوجتك ل تزوهجا وا 

أ تقدر عىل ذكل ؟ فقال ال أ قدر ، فقال هل س يدان معر : أ مل تسمع ا ىل قوهل 

ليه من نفسه  صىل هللا عليه وأ هل وسمل : اليؤمن أ حدمك حىت أ كون أ حب ا 

ليه من عرتته ويكون أ   ليه من أ ههل . وتكون عرتيت أ حب ا  هيل أ حب ا 

 انهتى  . رجعنا ا ىل الكمه ريض هللا عنه : أ ان مع أ والدي أ يامن اكنوا . 

                                                           

 
1
 البينة  8 – 7الآايت :  
2
نفطار  14 – 13الآايت :     اال 
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) قلت ( وقدتقدم فامي أ حسب معنا يف هذا الكتاب ويف كتاب  

الرايض  املؤنقة أ ن لك من فتح هل الباب من أ اكبر ساداتنا أ ل ابعلوي من 

اليت يه منهتى  الطالب  أ ويل ال لباب يطلب من هللا هذه امخلس اخلصال

التفارق روحانيته أ والده يق حياته وبعد وفاته . الثانية : أ ن ، ال وىل : 

انظره وانظر انظره يف اجلنة برشط احملبة . الثالثة : أ ن التكتب عىل أ هل 

زمانه خطيئة ؛ وهو مقام الكزنية برشط احملبة أ يضا . الرابعة : أ ن تكون 

 يه خري من أ لف شهر . اخلامسة : أ ن الخيلق لياليه لكها ليايل القدر اليت

ال من أ راد صالحه يف سابق علمه ومراده .   هللا من أ والده ا 

رجعنا ا ىل الكمه وتفصيل حمكه وأ حاكمه ، وتأ صيل سفحه وقيامه  

، ومن الكمه ملا قيل هل كيف ايس يدي ختتار لنفسك وذريتك السكون 

دائن املشهورات ابلسلف مثل الرشج املقطوعة البعيدة من امل ضهبذه ال ر 

منا يزين املاكن أ ههل وهذه بدلان وحنن نزيهنا . قلت :  ترمي وغريها ، فقال : ا 

أ شار بذكل ا ىل ما قيل يف املثل السائر : املاكن ابملكني . ومن الكمه ملا 

بلغه أ ن الش يخ الكبري شيبان بن أ محد ينكر عىل والة ال مر ويش نع علهيم 

ان لواكن واليا ملا اتفق هل أ ن يفعل مثل فعلهم فليسمل ، فقال : قولوا لشيب

ن جور  ال مر هلل تعاىل ، اذلي أ قام العباد فامي أ راد . وقال نفع هللا به : ا 

منا هو زايدة للرعية يف ادلين وادلنيا  ادلوةل يف حق الرعية وأ خذ أ مواهلم ا 

طعمه  والآخرة ، وذكل مثل البرئ لكام كةر علهيا الزنح كةر ماؤها وطاب

ورحيه ولو اكنت الس ناوة علهيا من الشقني ، ومثل الرعوي اذلي الخترسه 

ادلوةل مثل البرئ اذلي اليزنح ماؤها فا ن ذكل اليزيد ماؤها شيئا بل رمبا 

 قل وخبث طعمه ورحيه . انهتى  . 
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) قلت ( ويؤيد الكم س يدي الوادل احلسني يف أ ن خسارة ادلوةل  

منا يه زايدة للرعية وبركة  يف أ مواهلم ما رأ يناه عياان وشاهدانه بياان يف ا 

رعية بدلان حريضة ، وذكل أ ن س يدان الوادل احلسني نفع هللا به طلب من 

بعض ادلوةل أ ل كثري احلشمة والتجربة
1
لبعض أ خدامه فأ عطوه ذكل ومنعوا  

مهنم اخلرس
2
وادلفعة ، واكنوا قبل ذكل من أ هل الةروة وكةرة ال موال  

متيض علهيم مدة قريبة حىت ذهبت أ مواهلم وركت أ حواهلم والغنوة ، فمل 

ال اليسري من ذكل ، وذكل  وامضحلت غنوهتم ونواهلم ، وصاروا الميلكون ا 

ىل  مع كةرة املال والعقار أ وال معهم ، وأ ما بقية رعية البدل فرأ ينا أ مواهلم ا 

زايدة الس امي مع كةرة اخلسائر ، فوحض بذكل معىن قول س يدان معر ، 

يده الآايت وال حاديث من املضاعفة وال خالف وعدم اال تالف . وتؤ 

وقدحىك يل الش يخ معر بن عبد القادر العمودي عن ردلني من صلحاء 

قيدون أ هنام ا صطحبا يف هللا وهام من حفاظ كتاب هللا ، ومن  أ هل بدل

ذا اكن أآخر الليل يتفقان يف املسجد  آانء الليل والهنار ، فا  اذلين يتلونه أ

ىل احِلِجْل وبعد  صالة الفجر خيردان ا 
3

ابملاكوفة ، اليوم يف مال هذا 

خدمهتام معا وغدا يف مال الآخر ، وتواصيا أ ن من س بق مهنام ا ىل الآخرة 

آه  خيرب صاحبه أ ي ال عامل أ عظم عند هللا ثوااب ، فلام مات ال ول مهنام رأ

                                                           

1
احلشمة والتجربة مبعىن اال عفاء عن ما تأ خذه ادلوةل من ماهلم وقد تكررت يف الكتاب   

  لكمة التجربة
2
 اخلرس مه عامل ادلوةل اذلين يأ خذون التجربة أ والرضيبة من أ حصاب ال موال 
3
احلجل بكرس احلاء املهمةل واجلمي املعجمة بعدها الم مسكونة ابللهجة احلرضمية هو :  

 ماكن احلرث والزراعة 
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نه أ اتان صاحبه فقال هل : مارأ يت أ عظم ثوااب من اذلي تأ خذه ادلوةل علين ا ا 

آفات ال عامل الصاحلة اكلرايء والعجب وغريها . انهتى  وهللا  آفة من أ بغريأ

أ عمل . أ يضا لكام طلبوه ادلوةل يرسه هللا بغري تعب ؛ حىت قال يل صاحبنا 

عبد هللا بن سامل بن رضوان بعد أ ن طلبت منه شيئا من ادلرامه قرضة ومل 

ذا أ ردمت منا شيئا من ادلرامه فالزموا بعض العسكر يقبضه  حيصل معه : ا 

 منا حىت يتسهل ، يقول ذكل عىل سبيل املزح واملباسطة . انهتى  . 

وقد اكن يف زماننا بعض الوالة واكن كثري ادلفاع واخلسائر للرعية  

، فرأ يته يف بعض املنامات ك ن بيده حمجم حيجم به الناس ، والشك أ ن 

ن ادلم منا هو دم  احلجامة شفاء للمحجوم دون احلامج ، وا  اذلي خيرج منه ا 

رضورة والس امي يف هذا الزمان اذلي غلب عىل أ ههل البخل ، واس تحمك 

فهيم الشح ، وتركوا فيه املواساة والصدقة والصةل وفعل اخلري ، وصار 

غالب التجار وأ هل احلرث الينض مهنم القليل والكثري ملسكني والفقري ، 

ال  ليت يقع يف أ يدي الوالة فيأ خذوهنا عة واخلرس افدلابومابقي خيرج مهنم ا 

مهنم ابلقهر وكرس النفوس ، فالجرم ينفعهم ذكل ل نه يسمل من الآفات 

، فعىس هللا يتقبل من امجليع ، وال ذى املفسدة للصدقات اكلرايء واملن 

آمني . وقدروي يف مناقب الش يخ  ويتجاوز مبنه وكرمه وفضهل ورمحته أ

بوا هل ادلوةل جتربة ل والده بعد املطالبة أ محد بن موىس بن جعيل أ نه ملا كت 

بيشء من عوائدمه عىل الرعية ردها وقال : الأ حرم أ والدي الفضيةل 

 والغنوة ، أ وقال : والربكة . 

رجعنا ا ىل ذكر أ خالق س يدان معر وأ قواهل ، ومابلغنا من كرمي  

صفاته وأ حواهل ، واكن ريض هللا عنه كثريا ما يسأ ل يف أ ايم الغيث مع 
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ذا رشبت الريدة فأ ن اال   س نات عن مشارب ريدة الصيعر ويقول : ا 

ال رض رشبت لكها ويقول أ دعو لها ابلرمحة ويدعو لها ابلرمحة ونزول 

الغيث ، ويه دديرة بأ ن يدع  ل هلها لكفاية رشمه كام تقدم يف الكمه 

قريبا حيث يقول : من دعا لظامل سمل من رشه . ومن الكمه ريض هللا 

ن كرهت النفس ، وجملس عنه : جملس  ال خيار يأ خذ منه القلب وا 

ن كره القلب . ) قلت ( هذا يشري ا ىل ماقال  ال رشار تأ خذ منه النفس وا 

ن اكن  بعض العلامء الكبار : من حصب ال خيار جعهل هللا من ال خيار وا 

ن اكن من  من ال رشار ، ومن حصب ال رشار جعهل هللا من ال رشار وا 

ىل ماق ممشاذ ابذلال املعجمة ادلينوري : حصبة أ هل الش يخ اهل ال خيار . وا 

فيه الصالح تورث يف القلب الصالح ، وحصبة أ هل الفساد تورث 

 الفساد . 

رجعنا ا ىل الكمه ، وقال ريض هللا عنه : املدد يف املشهد . قلت  

عمل أ ن قول س يدان معر هذا املدد يف املشهد هل معاين كثرية ؛ مهنا أ ن  : ا 

حسن املعتقد وعىل قدر اال عتقاد وصالح النية واال س متداد  املشهد هو

} واذلين داهدوا أ يت اال مداد تابال س تعداد والتعرض لنفحات هللا اجلواد ، 

ن هللا ملع احملس نني { فينا لهنديهنم س بلنا وا 
1
ذ تقول للمؤمنني أ لن يكفيمك   } ا 

وا وتتقوا {أ ن ميدمك ربمك بثالثة أ الف من املالئكة مزنلني  * بىل ا ن تصرب 
2
 

نه لعهل أ راد ابملشهد اذلي جعل هللا فيه املدد هو مشهده  الآايت . ومهنا ا 

                                                           

1
 العنكبوت 69الآية :   
2
 أ ل معران  125 – 124الآايت :  
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هذا اذلي وضع جبهة الغيوار املبين عىل الكون يف عون مجيع املسلمني 

واملؤمنني واحملس نني واملس يئني ، وعىل أ نس املس توحشني ، وصةل 

ذكل من مصاحل  املنقطعني ، وسقي العاطشني ، وأ مان اخلائفني ، وغري

( املقصد ا ىل شواهد املشهدادلين . وقد بينت ذكل يف كتايب املسم  بــ) 

ن شاء هللا تعاىل ، والسالم عليمك ورمحة هللا  فراجعه تسعد وترشد ا 

 وبراكته . 

رجعنا ا ىل نقل الكم س يدان معر ، وقال ريض هللا عنه : لوال  

: وقد أ شار ا ىل ذكل خيفة احلريق مابنيت ادلار ولسكنت عريشا . قلت 

نيب هللا نوح عىل نبينا وعليه الصالة والسالم املشري ا ىل غاية زهده يف 

ادلنيا مع طول معره فهيا حىت بلغ أ لف س نة وأ ربعامئة ومخسني س نة ، مهنا 

ال مخسني قبل غرق قومه ابلطوفان ، ومهنا أ ربعامئة ومخسون  أ لف ا 

لوفاة قيل هل مارأ يت ادلنيا ؟ بعدهالكهم ابلطوفان . وروي أ نه ملا حرضته ا

فقال : يه سنيات رخاء وسنيات غالء ، ومثلها مثل دار لها ابابن دخلت 

من هذا وخرجت من الآخر ، يشري ا ىل رسعة انقضاهئا اليت اليشك فهيا 

 من اكن هل قلب أ و أ لق  السمع وهو شهيد . 

رجعنا ا ىل الكمه ، وقال ريض هللا عنه ونفع به يف مرض موته :  

من استنصح سينصح لنفسه ، أ ما أ ان فعبد ومعبود والعبودية يف الصالة . 

نسان شواغل  ليه ا  واكن ريض هللا عنه كثريا ما يأ مر ابلصرب ، فقد شىك ا 

تشغهل ، فقال : أ صرب ، فأ عاد عليه فقال هل : أ صرب ، فقال الردل : ا ىل 

ليه أآخر جور ادلوةل  ىل أ ن متوت . وشىك ا  فقال : مىت ايحبيب ، فقال ا 

منا هذا خبتمك ، يعين أ هنم يأ خذون اليشء بغري رضا وال خنوة فيسمل من  ا 
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الآفات املفسدة لل عامل مثل الرايء واملن وال ذى املبطةل لفضيةل الصدقات 

ليه قةل العيال فودد عنده أ انسا ،  نسان يشكوا ا  كام تقدم قريبا . وداءه ا 

ذ  مسع الصغار ومه جفلس ينتظر خروهجم ، فبيامن هو دالس عنده ا 

يهتاوشون ويتضاربون يف الشارع ، فقال س يدان معر : ايخبتك ايفالن 

ليه قةل العيال ، وعرف أ ن هذا  حيث ما معك عيال ، فمل يعد يشيك ا 

من قبيل الكشف وأ ن س يدان معر قد أ داب عن سؤاهل وأ طلعه هللا عىل 

 مايتلجلج يف ابهل . 

البادية أ نه قال : اكن ) قلت ( وقد أ خربين بعضهم عن بعض أ هل  

منا تأ تيه زوجته  وادلي كثري املال قليل العيال ؛ بل مل يكن هل ودل أ صال وا 

لكام محلت ابلبنات ، فقصد زايرة س يدان معر ابن عبد الرمحن العطاس 

وقال هل : جئتمك زائرا ومقصودي منمك ادلعاء بأ ن يرزقين هللا ذرية فا ين قد 

يل مهنم مقصودي ، وقد نذرت ابل نذار  زرت كثريا من املشاخئ فمل حيصل

ن مل حتصل يل منك الكرامة  عىل ذكل ومل حيصل مطلويب ؛ وأ نت أ يضا ا 

بذكل مفا بقيت يل عقيدة يف أ حد من الصاحلني أ وكام قال ، فقال هل س يدان 

ن شاء هللا ،  ذا حصت نيتك وقوي مضري  حيصل كل املطلوب ا  معر : ا 

ايس يدي معر ليست يل نية والمعي فقال ذكل اال نسان لس يدان معر : 

ن اكن ابحيصل يل يشء من غري مضري خاطر  ، فأ راد س يدان  مضري أ بدا ا 

معر أ ن حيقق هل أ ن نيته صاحلة ومضريه قوي ؛ فقال هل ماتقول لو قصدت 

ابمسدوس يدعو كل ابلعيال أ وفالن أ وفالن من رؤساء البادية وتطلب 

لينا أ وكام  قال ، فقال الردل : أ ما مثل هؤالء مهنم ماتريده وتركت اجملئ ا 

فال يقصدون ملثل هذه ال حوال وليس مه بأ هال ذلكل ، فقال س يدان معر 
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ال حيث حصت نيتك وقوي مضري  وحيصل كل املطلوب  لينا ا  : ماجئت ا 

ن شاء هللا تعاىل ، حفصل ذلكل اال نسان ما طلبه من ال والد اذلكور   ا 

 كرمي املنان القدمي اال حسان . ونسلهم ابق ا ىل الآن ، فامحلد هلل ال

خراج زاكة اخلريف قبل أ ن جيف ، فقيل هل  وبلغنا عنه أ نه أ مر اب 

ن أ هل العمل يقولون اليصح ا خراهجا حىت جيف ، فقال مه ردال وحنن  ا 

لهيم الرطب أ م اجلاف ، فقبل منه ذكل  سأ لوا الفقراء أ ميا أ حب ا  ردال ا 

 وأ خذ عنه ، ومعل به أ هل اجلهة امجليع . 

بلغنا عنه أ يضا أ نه أ مر بصالة اجلنازة عىل ال موات الغائبني بعد و 

ذا سمل اال مام من صالة امجلعة وس بح اندى : الصالة  صالة امجلعة ، فا 

عىل من مات من املسلمني ممن تصح عليه الصالة  ، وعىل هذا العمل يف 

منا خص  بدل حريضة وغريها ممن بلغه قوهل فسمع وطاع ل مره . قلت : وا 

ال فقد ذكر ابن جحر يف بذ كل يوم امجلعة لينال الفضل مجيع الناس ؛ وا 

الفتح أ ن ذكل يسن أآخر لك يوم ، قال ولفظ النية أ ن يقول : الصالة عىل 

نه  من تصح صاليت عليه من أ موات املسلمني من تلكيفي ا ىل الآن ، فا 

 يثاب عىل لك من مات يف هذه املدة . انهتى  . 

ملا قيل هل أ ن ال طباء يهنون عن  ومن الكمه ريض هللا عنه

الرشب عىل أ ثر ال لك ؛ قال : الكم هللا أ وىل أ ن يتبع وقد قال هللا تعاىل 

ومسعت عن بعض السادة أ ل ابعلوي من أ هل العمل أ نه  } لكوا وارشبوا {

نه  ال ا  ن الرشب بعد ال لك مما يرسع يف انطباخ املأ كول يف البطن ا  قال : ا 

 شك يف ذكل فا ين قد جربته وهللا أ عمل . يورث كةرة الرشب ، وال
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) فائدة ( مسعت من بعض النساء الصاحلات أ هنا مسعت بعض 

ال اكبر من سادتنا أ ل ابعلوي يقول : من أ لك من ماكن أ لك فيه عامل 

 ثالث لقاميت اكنت هل دواء من لك داء . 

ثبات الكم س يدان معر ، ومن الكمه ملا دعت هل بعض  ىل ا  عدان ا 

قولها : كل س بعة أ عامر ، قال : ايهذه قد حنن مستبطني معرا النساء ب

واحدا فكيف بس بعة . قلت : وذكل ل ن ادلنيا جسن املؤمن فكيف ينبغي 

} وقال تعاىل  } والآخرة خري وأ بق  {للعاقل أ ن يرغب فهيا وقد قال تعاىل 

 انهتى  .  وللآخرة خري كل من ال وىل {

ابحلزم يف الطريق وأ خذ الرفيق  مرواكن ريض هللا عنه كثريا ما يأ  

بليس للش يطان . قلت : يعين بذكل الرفيق اذلي حيمل  ويقول : خذ ا 

ليه يف احلديث بقوهل :  السالح ويقاتل احلرامية قطاع الطريق وهو املشار ا 

ن اكن من كبار  بليسا وا  الرفيق قبل الطريق . ويكون يف حق اللص ا 

نه ياملؤمنني كام روي : أ ن من اكن كثري اذلك رصع اجلن كام ر من اال نس فا 

، فتجمتع عليه اجلن ويقولون قد مسه اال نس . وكذكل يرصع اجلين اال نيس 

قالوا : من الزم صالة الضح  فا ن نفسه حيرق اجلن . وقالوا : من أ كةر 

ال ابهلل  من هذا اذلكر وهو : بسم هللا الرمحن الرحمي والحول والقوة ا 

وس تأ يت القصة يف النصف  ن والعفاريت .العيل العظمي فا ن نفسه حيرق اجل

ال  الثاين من القرطاس يف فضائل بسم هللا الرمحن الرحمي والحول والقوة ا 

ليه  ابهلل العيل العظمي تدل عىل ذكل ، ومما حيول بني اال نسان ونظر اجلن ا 

ال  هل ا  فال يقدرون عىل رؤيته مالزمة هذا اذلكر وهو بسم هللا اذلي ال ا 

 هو . انهتى  . 
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رجعنا ا ىل الكم س يدان معر قال ريض هللا عنه : مثل احلرام 

ذا رأ ى اال نسان أ حدا قد انهل أ نكر  اكليشء املعلق بني السامء وال رض فا 

ذا انهل أ خذه .  نه مل ينهل فا  ال ا  ناكر من مل يشفق عىل دينه ا  عليه ، وغالب ا 

يه وقد صدق نفع هللا به وريض عنه فا ن اال نسان يرى القذاءة يف عني أ خ 

واليرى أ كرب مهنا يف عينيه والس امي مع الرضا عن النفس واجلهل بأ خالقها 

 املذمومة ، قال الشاعر : 

ذا كنت راضــــيا  ولست برايئ عيب ذي الود لكه  والبعض مافيــه ا 

 عني السخط تبدي املساواي كام أ ن  وعني الرضا عن لك عيب لكيـــةل

 هللا تسكينا خلواطر وقال ريض هللا عنه : مثل السحاب جيعهل

اخللق مثل ماجتعل أ م الصيب هل القرقش يتلهى  به يف همده . وقال ريض 

هللا عنه ملا شىك عليه بعض حمبيه كةرة شواغهل ابلناس وحواجئهم يف أ وائل 

أ وقات الصالة وأ نه يس تحي مهنم فيؤخرها عن أ ول وقهتا ذلكل ، فقال هل : 

شارة ا ىل احلديث  ايهذا هللا أ حق أ ن يس تح  منه . قلت : يف هذا ا 

الصحيح اذلي رواه أ بوداود والرتمذي عن هبز ابن حكمي عن أ بيه عن 

دده ريض هللا عنه قال : قلت ايرسول هللا عوراتنا ما نأ يت مهنا وما نذر 

ال من زوجتك أ وماملكت ميينك ، قلت ايرسول  ؛ قال : ا حفظ عورتك ا 

ن اس تطعت أ ن اليراها أ حد فافعل ،  هللا فالردل  يكون مع الردل قال : ا 

ن الردل يكون خاليا قال فا ن هللا أ حق أ ن يس تح  منه من الناس أ  قلت 

 . 

ن كرم  ا ىل الكم س يدان معر ، ومن الكمه نفع هللا به : رجعنا ا 

عبدهللا بن عبد الرمحن ابقيس خالص لوده هللا ، وورع الفقيه عبد 



 33 

 ابدابر خالص لوده الرحمي ابكثري خالص لوده هللا ، وودد أ محد ابمزامح

هللا . واكن ريض هللا عنه مل يزر الس يد أ محد بن محمد احلبيش صاحب 

الشعب مع كةرة تردده وزايراته مجليع أ حصاب س يدان الش يخ أ يب بكر بن 

سامل ابعلوي ، واحلبيب أ محد احلبيش املذكور من كبار أ حصاب س يدان 

نور الس يد أ محد  الش يخ أ يب بكر بن سامل ، فقيل هل يف ذكل فقال : ا ن

يغزز العيون . وقال : من طرح يف دابية مسجدان بقرن بن عدوان دلو 

ذا نزح من البرئ هللا يبار  هل ، ومن مل يطرح فهيا هللا اليبار  هل .  ماء ا 

وقال : أ هل قرن بن عدوان لو أ مرهتم أ ن يطلقوا نساءمه لطلقوهن ولو 

  أ مرهتم ابلصالة مل يصلوا .

قامة يف البدلان اليت يزنل هبا واكن ريض هللا عن ه يهنى  عن اال 

املرض ويهنى  عن املسري ا ىل جحر السدمة الوبية ، وقد أ رسل رسوال يرد 

ودله س يدان وش يخنا الوادل احلسني بن معر ملا عمل أ نه س يزنلها ، فلقيه 

، فامتثل س يدان  املزربالرسول قريبا مهنا مباكن معروف هنا  يقال هل 

ت : يه حقيقة بأ ن يهنى  عن ورودها ملا فهيا من الوابء احلسني ورجع . قل

 املهكل ، وقد أ رشت ا ىل ذكل بقويل شعرا : 
 جحر يه حرش بل يه قرب يف ذبر مفتوح  الجتي جحر وامسع قول يف خط مرشوح

 بعد مريادها تطرح تصري  مطروح  أ نت تزنل تبا الراحة ويه تطلب الروح

 ذبوحميف الوعك ماترى ما جرى مك راح   وحـــتقرص أ عامر ساكهنا ولو حلها ن

 ايجعب من حلمي أ سعف وهو قده منصوح  من دواعن ومن دين ونوح ولسموح

 كيف يلقي بيده يف املهاكل من الـدوح  يوحــ لكام شفت جندي حلها شفه مل 

 مثل من قام يف امليفا والهبه ملفوح  واعتذر ابلقدر مث خر من رأ س حللوح
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 مايه أ ال شبيه الثور ابلكور انطوح  ضة وساه أ سدم السوحيه وعقرون والغي

ليـــها خكل أ وق ن تميم ا  حذر من ادلودح حتذر من ادلوح  ال ابروحـــوا   قل هل ا 

ذا دا  مزقــوح  ايبين الختاطر يف خطرها مبمــــنوح  شفك ماعاد هل تنفع ا 

ن كذبت رس للفعال أ وح  اليقول أ وحمن بغا الناح مهنا ايبين   ذاخرب صدق وا 

 يه كام السم رأ س اهلم تقديس س بوح

وما رأ يت مثال ملن يزنل ال رض الوبية مث يزمع أ ن ذكل من التولك 

ال اذلي يزنل يف التنور املسجور ، أ ويأ لك  عىل هللا واال حتجاج ابلقدر ا 

الطعام املسموم ويقول أ ان متولك عىل هللا ، ورايج السالمة من ا حراق 

م املسموم . وقد أ شار ا ىل ذكل النيب صىل هللا عليه التنور ومرضة الطعا

ذا علممت ابلوابء بأ رض فال تدخلوها  وأ هل وسمل حيث يقول عليه السالم : ا 

ن من القرف التلف .  . احلديث . وقوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : ا 

انهتى  . وس تأ يت هذه ال حاديث بكاملها يف فصل فضل بسم هللا الرمحن 

ال ابهلل العيل العظمي . ومعىن : القرف ؛ القرب من  الرحمي والحول والقوة ا 

 الومخ اذلي يعقب التلف . 

ىل نقل الكمه نفع هللا به ، واكن أ عين س يدان معر يهنى   رجعنا ا 

ذا اكن والبد فارهنوا . قلت : وقد صدق يف  عن بيع املال والنخل ويقول ا 

نه جمرب ابذلهاب واال   مضحالل حبيث أ نه الهنىي عن بيع املال والنخل فا 

رسيع املسخة من يد البائع ، فلو أ عطي يف لك مكيال طني مكيال درامه 

ذلهب من يده يف أ رسع وقت ، فال حسن للمحتاج أ ن يتدين ولو نسيئة 

ال البيع  ن يضطر ا ىل ذكل والجيد ا  ال ا  } مفن اضطر غري ابغ بزايدهتا ؛ ا 
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والعاد فال ا مث عليه {
1
وبلوم ؛ بل قولوا : لوال  واكن يقول : التقول : لوم 

وبىل . وقال مرة لردل طلب منه بياضا ليكتب ورقة لدلوةل : التسود 

نساان مرة يقول : املاء عند أ هل العامر ، فصاح  بياضنا مبا الينبغي . ومسع ا 

وقال : املاء عند أ هل العامر ؛ املاء عند أ هل العامر ، يكررها مرارا . وقال 

ال من فهيا ختلص يل ول والدي اليبق  معهم  ريض هللا عنه : عاد حريضة ا 

حيهبم . وقال ملا قال هل بعض حمبيه : أ نت ايحبيب معر ما أ ظن أ ن أ حدا 

هل ا ال هللا عدد بغضاء معر بن عبد الرمحن .  يبغضك ، فقال هل قل : الا 

ال هللا بعددمه حيصل هل الثواب  هل ا  قلت : معناه أ هنم كثري وأ ن من قال ال ا 

رد يف ثواب الهتليل ، ومع هذا مفن حيبه من أ هل الفضل كثري اجلزيل الوا

ال هللا عدد بغضاء معر ابن عبد الرمحن وعدد أ حباء  هل ا  ، ولوقال قل ال ا 

معر ابن عبد الرمحن لمتت اجلناحان ، ل ن الويل يبغضه نصف الناس فيمت 

 هل مقام الصرب ، وحيبه نصف الناس فيمت هل مقام الشكر . وقد قال الش يخ

اجلليل أ بو احلسن الشاذيل نفع هللا به : من عالمات الصديقية العظم  

كةرة أ عداهئا مع الصرب علهيم . انهتى  .  ونعود ا ىل الكم س يدان معر فامي معل 

 وأ مر . 

) فائدة ( واكن س يدان معر يأ مر أ ن يقال بعد خمت القبور عىل 

هل ا ال هللا  ، وبعدها ماتيرس ال موات هبذه ال ذاكر ؛ ويه ماتيرس من الا 

هل ا ال هللا محمد رسول هللا ثالما ابملد  من س بحان هللا وحبمده ، وبعدها الا 

، وبعدها اللهم صل عىل حبيبك س يدان محمد وأ هل وحصبه وسمل ، وبعده 
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ايرسول هللا عليك السالم ، ايرسول هللا سالم يف سالم ثالما ، وبعده 

حدى عرش من قل هو هللا أ حد وامل آية الفاحتة وا  عوذتني مرة مرة ، وأ

ان أ نزلناه يف ليةل القدر ، ويوهب ثواب  الكريس مرة ، وخواتمي البقرة وا 

 ذكل للميت . 

واكن ريض هللا عنه ونفع به يأ مر أ ن يقال بعد الفراغ من قراءة 

مودل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل وحرضات اذلكر ماتيرس من قول : 

 . وقد أ مر س يدان معر بعض املسرتشدين أ س تغفر هللا امحلد هلل الشكر هلل

بكةرة اال س تغفار وكةرة الصالة عىل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل وقال : 

هنام أ نفع الاذاكر يف هذا الزمان ، فذكر ذكل اال نسان الكم س يدان معر  ا 

ذا كررت هذا ادلعاء ا حدى عرش مرة  عند س يدان عبد هللا احلداد فقال : ا 

ا أ مر  به س يدان معر وهو : س بحانك اللهم ربنا لك يوم فقد مقت مب

ال أ نت أ س تغ هل ا  ليك وأ سأ كل أ ن تصيل وحبمد  أ شهد أ ن الا  فر  وأ توب ا 

عىل عبد  ورسوكل س يدان محمد وعىل أ هل أ فضل وأ دوم ماصليت  وتسمل

 عىل أ حد من عباد  املصطفني . انهتى  . وسلمت 

جراب السكر ، ومن الكمه نفع هللا به : أ هل القرن العارش نفض 

يعين املذكورين يف كتاب النور السافر للش يخ عبد القادر بن ش يخ 

العيدروس ، وأ ظن ذكل القول صدر منه بعد ما قرئ عليه الكتاب 

ىل أ هنم بقية من بقي  شارة ا  من املذكور ، وقوهل : نفض جراب السكر ا 

اد قال : أ ويل البقية ، فلام مسعها بعض العارفني وأ ظنه س يدان عبد هللا احلد

ال هو ؛ يعين س يدان معر لكف  . وقال ريض هللا عنه :  لومل يكن بعدمه ا 

ال ملن طلب . وقال للش يخ عيل ابراس : ايعيل عليك ابقتفاء  ليس البذل ا 
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عليك هبام ؛ يكرر ذكل ذكل مرارا . وقال هل أ يضا : أ صرب الكتاب والس نة 

بتالع افني وجترع ذكل مهنم كامجلا عىل حسد احلاسدين وجفاء  تتجرع ا 

نك س تكون من نصحاء  احلجر احلفي امحليش . وقال ريض هللا عنه : ا 

} ولكن الحتبون ال مة ولكنك التكون حمبواب عند العامة لقوهل تعاىل 

الناحصني {
1
وقال ريض هللا عنه ونفع به دنيا ودين : الرتبية عزت منذ  

منا يه اليوم أ ال الرتبية ابلباطن ، وهمام رأ ي ت منه ؛ يعين املريد يف زمان وا 

ة . قلت : خو حاةل من احلاالت نقصا فهو برش فعامهل يف هذه النقصة ابل  

ن املؤمن كام يف احلديث أ خو املؤمن  يعين س يدان معر بقوهل هذا : ا 

اليظلمه واليش مته والخيذهل واليسلمه ، ومراد س يدان معر من أ هل الفتوة 

لهيم ابلبنوة واحلجا والفضل والنجا أ ن اليطلبوا من تال ميذمه املنسوبني ا 

ة خلفة حقوق خو ماجيب علهيم من حقوق ال بوة ، بل يعاملومه معامةل ال  

اال خوان وثقل حقوق الآابء من أ هل هذا الشأ ن ، وطلب اجلزاء من 

منا نطعممك لوده هللا النريد منمك جزاء والشكورا {الرحمي الرحمي  } ا 
2
ولهذا  

ذا تغري أ خو  واعوج فال ترتكه ل دل ذكل قال أ بوادلرداء عومير بن زيد  : ا 

فا ن ال خ يعوج مرة ويس تقمي أ خرى . قال الشعراوي يف طبقاته الكربى 

بعد أ ن أ ورد هذا الالكم : واكن هذا مذهب معر ابن اخلطاب ريض هللا 

عنه والنخعي وجامعة الهيجرون عند اذلنب ويقولون الحتدثوا بزةل العامل 

نه يزل الزةل مث يرتك   ها . انهتى  . فا 
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) قلت ( وهو الالئق مبعامةل دنس البرش ، ولهذا قال تعاىل لنبيه 

} فامب رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

القلب ل نفضوا من حوكل فاعف عهنم واس تغفر هلم وشاورمه يف ال مر فا ذا 

عزمت فتولك عىل هللا ا ن هللا حيب املتولكني {
1
} والتزال تطلع عىل  قالو  

ال قليال مهنم فاعف عهنم واصفح ا ن هللا حيب احملس نني { خائنة مهنم ا 
2
  

ورأ يت يف مجةل من كتب رقائق القوم أ ن أ خوين اصطحبا يف هللا 

وخردا ا ىل بعض اجلبال لقصد الس ياحة والتخيل للعبادة فنابهتام انئبة 

بعض أ زقة املدينة  اقتضت خروج واحد مهنام لها ا ىل املدينة مفر يف

فعارضته بعض البغااي وتعرضت هل حىت فتنته يف دينه وغوى هبا والعياذ 

لبه يف ط ابهلل لوقته وتر  صاحبه ابللكية ، فلام استبطاه صاحبه خرج 

وسأ ل عنه فأ خرب بفتنته ، فقال : ما اكن أ يخ أ حوج منه ا يل الآن حيث 

صورة منكرة حىت نظر وقع يف مثل هذه الورطة فأ ىت ا ىل بيت البغية يف 

ىل اجلبل اذلي  ليه وتعانقا وبكيا حىت نزف ادلمع وخردا معا ا  صاحبه فقام ا 

اكان يتعبدان فيه ، فاستنقذه من ربقة الش يطان ، وعاد بعد السخط ا ىل 

آمن ومعل صاحلا مث اهتدى {الرضوان  ين لغفار ملن اتب وأ } وا 
3
  . 

وم من جعل هللا هل رجعنا ا ىل متام الكم س يدان معر قال : فا ن الي

هدى عىل يد أ حد منا فرنبيه بنظران هل رايضة ، ل ن مثلنا مكثل حوت يف 
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ال ساعة يف ليل أ وهنار ويطرح بيضه يف الرب ، فلك  البحر الخيرج منه ا 

حوت ينجح بيضه جبناحه ، وحنن ننجحه بنظران ، وهذا احلوت يقال هل 

يتقوى ويسري فيجذبه المتساح فينجح بيضه بنظره ويعذ ودله بنظره حىت 

ليه من غري شعور برتبيته هل ، فاليشعر أ ن هذا  ليه بنظره حىت يصل ا  ا 

 اذلي رابه والغريه يشعر بذكل . 

منا رضب املثل موالان معر هنا لنفسه ابلمتساح املذكور  ) قلت ( ا 

} ا ن هللا اليس تحي أ ن يرضب عىل هجة التقريب واال شارة واال س تعارة 

وقها {مثال ما بعوضة مفا ف
1
}وتكل ال مثال نرضهبا للناس وما يعقلها ا ال  

العاملون {
2
} والك رضبنا هل ال مثال { 

3
ب عهنا ر وأ ما حقيقة احلال فالتع 

} مثل نوره عبارة . وقد رضب هللا تعاىل وتقدس وتزنه املثل لنوره فقال 

الآية . وقد أ شار ا ىل ذكل أ بو متام حبيب بن أ وس الطايئ بقوهل  مكشاكة {

 رًا : شع

 مثال رشودا يف الندى والباس  التنكروا رضيب هل من دونـــه

 مثال من املشاكة والنــــــــرباس  فا هللا قد رضب ال قل لنوره

وحيسن هنا أ ن نذكر شيئا من صفات المتساح املذكور كام وعدان 

بذكل يف فصل احلاكايت ، قال ادلمريي يف كتابه املسم  بــ) حياة 

ى ( يف أ وائل حرف التاء املثناة فوق : المتساح احليوان احليوان الكرب 
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املعروف عىل هيئة صورة الضب وهو من أ جعب حيوان املاء بل هو أ شد 

من لك س بع يف املاء ، هل مف واسع وس تون اناب يف فكه ال عىل وأ ربعون يف 

فكه ال سفل ، وبني لك انبني سن صغري مربع ويدخل بعضه يف بعض 

لسان طويل ، وظهره كظهر السلحفاة واليعمل احلديد عند اال طباق ، و 

ال يف  فيه ، وهل أ ربع أ ردل وذنب طويل . مث قال :  هذا احليوان اليكون ا 

نيل مرص خاصة ، وزمع قوم أ نه يف حبر الس ند أ يضا وهو شديد البطش 

ىل أ ن يكون طوهل عرشة أ ذرع يف  بطيه ، ويعظم ا  ال من ا  يف املاء واليقتل ا 

أ كةر ؛ ويفرتس الفرس . ومن جعائب أ مره أ نه ليس هل خمرج عرض ذراعني ف

وأ نه حير  فكه ال عىل وذكل خبالف مجيع احليواانت ، فا ن املتحر  مهنا 

هو الفك ال سفل وأ نه يغيب يف ابطن املاء أ ربعة أ شهر مدة الش تاء . 

 انهتى  . 

ولرنجع ا ىل ما حنن بصدده من نقل الكم س يدان معر ، أ صلح هللا 

بربكته ومعر ، ومن الكمه ريض هللا عنه وأ رضاه ، وجعل اجلنة قلوبنا 

ذا أ ريدت هلل  منقلبه ومثواه : املرادات ادلنياوية واحلظوظ النفسانية ا 

ذا  ورسوهل من عارف بتصحيح النية صادق الطوية تكون صادقة هلل ا 

أ ريدت هل وابتغاء وهجه ، وذكل بأ ن تطلب ادلنيا لتوصل هبا ا ىل مقاصد 

ويطلب الناكح ليتحصن به من الوقوع يف املعا ي وأ ردت ودلا ، مرضية 

ذا  منا يتوده اذلم هبا ا  صاحلا وغري ذكل من النيات واملقاصد احملمودة ، وا 

 جردت عن هذه النية واكنت جمردة لقضاء الشهوة ودواعي الهنمة . 

) قلت ( وهذا القول من س يدان معر مثل قول الش يخ عيل بن 

ال صل املرصي حيث قال : بنية القرابت تصري  محمد وفا اال سكندري
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نك ترى اجلبة الصوف عىل أ هل هللا  العادات واملباحات عبادات ، حىت ا 

تعاىل أ مجل من احلرير عىل غريمه ، وذكل ل هنم قصدوا بذكل وده هللا 

} ومن يقرتف حس نة نزد هل فهيا ُحس نا ا ن هللا غفور شكور {تعاىل 
1
 

ال لعدم نيته وقال الش يخ عيل املذكور أ   يضا : ما اش تغل مزتوج عن هللا ا 

 الصاحلة يف الزتوج . انهتى  . 

رجعنا ا ىل ذكر املتسهل من الكم س يدان معر ، وقال ريض هللا 

ظهار ادلعوة ا ىل هللا يف بعض اجلهات  عنه لبعض أ حصابه حني أ مره اب 

قباال عاما حىت أ ن ادلاخل الجيد هل مقعدا من كةرة  فأ قبل الناس عليه ا 

قباهلم فا ن مع أ ول الصيح يس بق احلائك الفارس ولكن  املزامحة : اليغر  ا 

منا مثيل بني  ال القليل . وقال ريض هللا عنه : ا  مايشف معك رأ س اجلبل ا 

الناس مكثل ردل جعل يف وسط جشرة شو  وعصب عليه حببل فغاص 

تالمذته فيه ماغاص من الشو  . وملا قرأ  عىل س يدان معر املذكور بعض 

ث التوبة من كتاب اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد ال اكبر للش يخ مبح

عبد الوهاب بن أ محد الشعراوي فبلغ ا ىل مانقهل عن الش يخ حميي ادلين 

ن مل يتب هذا العا ي بعد اذلنب فورا  ابن عريب عن بعضهم أ نه قال : ا 

نتظار املالئكة الكرام الاكتبني ف نه فهو مرص ماعدى ما هو أ قل من مدة ال  ا 

الساعة هل يه هذه ورد أ هنم ينتظرون العا ي ساعة ؛ وماعرفنا مقدار 

الفلكية أ وغريها ! قال س يدان معر نفع هللا به : ال قرب عندان يه الساعة 

الفلكية كام هو الالئق بوصف الكرمي . قلت : الساعة نصف سدس اليوم 
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بعض الوالة من ل ن اليوم والليةل أ ربع وعرشون ساعة وهللا أ عمل . وملا قال 

السالطني لس يدان معر خاطر  معي قال : الخناف عليك من مرشيق وال 

ال من دعوة مظلوم يقول : هللا النصيف ، فا ان الننفعك من  من مغريب ا 

 ذكل . 

)قلت ( ويش به ماقاهل س يدان معر لهذا الوايل ماروي أ ن أ اب العالية 

ملظلوم فا ن هللا اليردها رمحه هللا دخل عىل اخلليفة فقال هل : ا حذر دعوة ا

ولو من اكفر . انهتى  . والوايل القائل هذه املس ئةل لس يدان معر واجملاب 

هبذا اجلواب هو الش يخ عبد هللا بن عبد الرمحن العمودي امللقب أ بوست 

منا أ رسل هبا مع س يدان احلسني ابن س يدان معر  ؛ ومل تكن مشافهة وا 

يخ عبد هللا بن عبد الرمحن ، وقد فأ خربه هبا فأ دابه مبا تقدم ، فبلغ الش  

 س بق ذكره يف حاكية س بقت يف فصل احلاكايت من هذا الكتاب . 

وقال ريض هللا عنه : أآخر الزمان أ كةر ما يزنل هللا الغيث يف 

ن الغرمي جيعل حل وعده وقضائه الومسي . وقال أ يضا  فصل الش تاء حىت ا 

ونزول الغيث يف ثالثة تكون السامحة يف أآخر الزمان يعين بكةرة املطر  :

وداين : قيدون وعيبون والغرب ، وخص به قيدون . وقال : أ ان من كةرة 

 حمبيت للطيب أ ود أ ن يبسط يل نطعا مملوءا طيبا أ مترغ فيه . 

) قلت ( أ شار بذكل ا ىل ماجبهل هللا عليه من التخلق بأ خالق 

: ث ثالدده رسول هللا عليه وأ هل وسمل القائل : حبب ا يل من دنيامك 

الطيب والنساء وجعلت قرة عيين يف الصالة . انهتى  . وبلغين أ يضا أ ن 

ذا عرق خدد العرق الطيب اذلي  س يدان معر اكن لكةرة اس تعامهل للطيب ا 

عىل بدنه . ويف احلديث : من طاب رحيه طاب عقهل . وأ مر صىل هللا 
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ن بين فال ن عليه وأ هل وسمل بعض أ حصابه ابس تعامل الطيب وقال هلم : ا 

ينقص به ادلين ،  االيس تعملون الطيب فأ صاهبم كذا وكذا وذكر يشء مم

نسان وينبغي  ذا اس متعل الطيب أ ن يقدم يف ذكل النية احلس نة ويه لال  ا 

زاةل الرواحئ الكرهية ليسمل من أ ذى من جيالسه من اال نس  أ ن ينوي ا 

واملالئكة واجلن ، وينوي به أ يضا حتصيل منافع الطيب الطيبة ادلينية 

نه ورد يف احلديث مامعناه :  والبدنية ، وحيذر من النيات اخملالفة ذلكل فا 

 أ ن من تطيب لغري هللا داء يوم القيامة ورحيه أ ننت من اجليفة . انهتى  . 

رجعنا ا ىل الكم س يدان معر ، وقال ريض هللا عنه : هللا هللا يف 

ذا مل جتد شيئا لو تعطهيم صغار احلصمل ال مح ر ، يعين تفرحي الصبيان وا 

احلصباء ليفرحوا هبا .وقال ملا بلغه أ ن بعض السادة أ ل ابعلوي طال مرضه 

 ددا أ نه ثوب شاش يدرس ؛ فهم يعين جنود هللا يصبنونه .

( وذكل ل ن الرشيف اكن يتعاطا شيئا من علوم الطلسامت )قلت

وال وفاق ويس تعملها فامي الجيوز اس تعامهل ، وهذا ليس من شأ ن أ ل ابعلوي 

ن علموها واليس تعملوهنا .  وال من سريهتم ، فا هنم يعلمون هذه ال ش ياء ا 

قلت : أ يضا والطلسامت يه العزامئ املكتوبة ابلقمل الغري عريب ، وقد 

 بسطت بعض البسط يف كتايب الرايض املؤنقة . 

منا  رجعنا ا ىل نقل الكم س يدان معر ، وقال ريض هللا عنه : ا 

ال قول يكون خياط امللحفة من ذيلها ،  ىل أ ن بعض الناس اليقبل ا  يشري ا 

ن اكن أ دىن نس با منه ومن غريه ، يعين فالينبغي أ ن يطلب  شلكه وا 

ال ذكل الشلك اذلي أ لفه  خملاطبته فامي يطلب منه من ال غراض واملقاصد ا 

نه يقبل الكمه ويعظم عنده وقعه . ومن الكمه ريض هللا عنه :  طبعه فا 
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: وقد بسطت الالكم عىل هذا يف أ وائل  حب اجلاه داء الدواء هل . قلت

الفصول املتقدمة بعد املقدمة فامي نقلته عن الفقيه عبد هللا ابعباد ، فراجعه 

نتقاد . وملا قيل هل  ابفتقاد ، فا ن فيه مايذل ال كباد ل هل اال عتقاد الأ هل اال 

ذا بلغ هذا  هل ال ختفف عىل نفسك من كةرة اجملاهدة فا ن بعض ال اكبر ا 

ن هؤالء اذلين خففوا عىل  املقام ال س ىن خففوا عىل أ نفسهم ؟ قال : ا 

أ نفسهم قد داوزوا الرصاط املس تقمي وحنن مل جنزه ، فال خنفف حىت 

نتحقق اجلواز عىل ذكل . وتقدم هذا أ يضا . وملا أ ىت بعض البدلان ليصلح 

ىل أ ن افرتقوا واختلفوا ،  بني أ هلها  يف مشاجرة حصلت بيهنم أ لت هبم ا 

ن لك واحد منمك يف بدل وحده هل لو أ  د مجعهم فقال هلم : ماتقولون فأ را

ذا اجمتعمت  يقدر أ ن يعمر واداي أ ويزنح برئا أ ويرد عدوا ؟ فقالوا ال ؛ فقال وا 

فقالوا : قدران عىل ذكل ، فاجمتعوا واتفقوا وصلحت أ حواهلم . وملا رضب 

به حىت غيش بعض الناس راعيا من رعاة ال نعام عىل رعيه يف ماهل ، فرض 

عليه واكد أ ن ميوت ، قال س يدان معر لذلي رضب : كيف أ مر  هذا هل 

ميكن أ ن تكون دغرة شاة بقتل نفس ، فوقعت هذه اللكمة منه موقعا ، 

ىل أآخر وقته . انهتى  . وهذا كام قيل : ماخرج من القلب  فأ صلحه هللا هبا ا 

ه . قال ريض لك الكم برز وعليه كسوة القلب اذلي برز من صاد القلب ،

هللا عنه : اليزال يف أ ل ابقيس يعين أ هل زاهر عاملا وكرميا ومس تجاب 

ادلعوة ، قلت : يوخذ من هذا الالكم الوارد من هذا اال مام يف مدح 

املشاخئ الكرام أ ل ابقيس أ هل زاهر أ هنم لكهم اليزالون عىل ثالثة اقسام ، 

ن قسم مهنم علامء وقسم مس تجاب ادلعوة وقسم كرماء ،  فاليظن ظان ا 

اذلين يكون مهنم هبذه الصفات املذكورة ثالثة أ شخاص فقط ، بل ذكل 
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ن شاء هللا يعمهم وهو ظاهر الشك فيه ، فا هنم لكهم قد معهم الصالح ،  ا 

كبريمه وصغريمه حىت  وظهرت فهيم ال وصاف املالح ، ذكرمه وأ نثامه ،

مع  هخري فتح ذا رسى ذكل يف أ خداهمم وعبيدمه وأ هل بدلمه ، وابب هللا ا  

}  الك مند هؤالء وهؤالء من عطاِء ربك ومااكن عطاُء ربك حمظورا ومت 

}
1
.  

ذا أ ىت بدلا يقول : هاتوا لنا  رجعنا ا ىل الكم س يدان معر ، واكن ا 

العشاء والغداء من صدقة الوارد ل دل يدخل الثواب عىل املتصدقني . 

منا مثل  الشنوادي معد مثل أ هل وقال ريض هللا عنه : ا 
2
البايل ادلويل  

ال يبس وتفتت وذهب . قلت : يف  ن مل تزل ترش عليه ابملاء وتنقعه وا  ا 

شارة منه ابملعاودة هلم ابلتقريب ا ىل اخلري ونرش ادلعوة فهيم ا ىل هللا  هذا ا 

آايت هللا ، قال هللا تعاىل  } وذكر فا ن اذلكرى تنفع املؤمنني {، والتذكري بأ
3
 

نه مل  يزل يتعودمه ويرشدمه ويسددمه معال بقوهل واكن هذا دأ به معهم فا 

} أ دع ا ىل سبيل ربك  وقوهل تعاىل } وذكر فا ن اذلكرى تنفع املؤمنني {تعاىل 

ابحلمكة واملوعظة احلس نة {
4
} قل هذه سبييل أ دعو ا ىل هللا وقوهل تعاىل  

عىل بصرية أ ان ومن اتبعين وس بحان هللا وما أ ان من املرشكني {
5
وقوهل هذا  

ماقاهل الش يخ محمد بن عيل ابن احلسني الرتمذي حيث يقول : ذكر يناسب 

                                                           

1
 اال رساء 20الآية :   
2
 عة  من ددل الغمن الشن : هو : اال هاب أ و القربة ادلويةل املصنو  
3
 اذلارايت  55الآية :   
4
 النحل 125الآية :   
5
 يوسف 108الآية :   



 46 

هللا يرطب القلب ويلينه ، فا ذا خال عن اذلكر أ صابته حرارة النفس وانر 

ذا مددهتا  الشهوات فيقىس وييبس وامتنعت ال عضاء من الطاعة فا 

ال للقطع وتصري وقودا للنار .  ذا يبست التصلح ا  تكرست ، اكلشجرة ا 

 انهتى  . 

نعود ا ىل نقل الكم س يدان معر قال ريض هللا عنه : الطيب و 

ال محر دواء لدلماغ وفيه رطوبة ، وال بيض دواء هل وفيه يبوسة . وقال 

أ يضا : نزلت انزةل بأ هل حرضموت فتلقاها عهنم بعون هللا الس يد أ بوبكر 

بن محمد ابفقيه صاحب قيدون ، وذكل أ ن الس يد أ اببكر املذكور ابتىل يف 

شديدة فقيل هل : وهذا الس يد أ بوبكر ممن يتلق  ذكل حائةل ببلوى جسده 

ن اال مام صاحب صنعاء ملا مه أ ن خيرج ا ىل حرضموت أ ول  ؛ فقال نعم ! ا 

مر يف بن سامل مرة رأ يت يف بعض الرؤاي أ ن س يدان احلسني ابن أ يب بكر 

الهوى مع جامعة من ال ولياء حنو س بعامئة ، مهنم الس يد أ بوبكر بن محمد 

ابفقيه املذكور ، وأ ن س يدان احلسني بن أ يب بكر رضب بعصاه ال رض 

ركيب ايخيل هللا ، فثارت من حتت الرضبة املذكورة رحي عاصفة  وقال : ا 

وأ دخلت اخليل عىل اال مام يف اخلمي
1
وشلت حصية لطيفة فرمت هبا عني  

لها  ومل خترج مهنا بعد ما احتيل لها بلك حيةل ، فقيل هل أ دعالزيدي اال مام 

ن دخلت امحلام ، فرجع ا ىل صنعاء  ال ا  ال طباء فدعامه فقالوا هل : الخيرهجا ا 

فدخل امحلام خفرجت احلصاة من عينه ومل يعد خيرج يف تكل السفرة ا ىل 

ىل  نه ملا قدر هللا هلم اخلروج أ عين الزيدية ا  حرضموت . قلت : مث ا 

                                                           

1
 اخلمي : مجع خمية  



 47 

أ دل دليل أ ن حرضموت وخرجوا املرة الثانية مل حيصل هلم عائق ، فهذا 

ذن هللا بواسطة أ هل النوبة من مشا ال اب  ها خي حرضموت الجيري فهيا أ مرا ا 

آمني . وقد تقدم ذكل عند ذكر خروج اال مام أ محد بن  ، نفع هللا هبم أ

حسن الزيدي يف فصل احلاكايت . وملا دار عىل الس يد أ يب بكر ال مل 

يش ويكررها  جعل يتأ وه وينئ من شدة ما به طول الليل ويقول : ما مين

برفع صوت ، فقال س يدان معر ملابلغه ذكل : قولوا هل يصرب كام تعرض 

للحمالت الثقيةل ، فقالوا وهو من أ هل امحلالت الثقيةل فقال نعم فافهم . 

وقال ريض هللا عنه : لو أ ن أ والدي يصربون مدى قهوة لبانت هلم 

آذامه .   النصفة يف من أ

ذا اس تقر يف مزنل أ ن جيعل عنده فيه  واكن ريض هللا عنه حيب ا 

دياك . قلت : واختاذ ادليك من الس نة ملاورد يف احلديث عن دابر ابن 

أ ثوب أ ن النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل قال : ادليك ال بيض صديقي 

وعدو الش يطان ، حيرس صاحبه وس بع دور خلفه . واكن النيب صىل هللا 

وروى البخاري ومسمل وأ بو عليه وأ هل وسمل يقتنيه يف البيت واملسجد . 

داود والنسايئ عن مرسوق قال : سأ لت عائشة ريض هللا عهنا عن معل 

ذا مسع الصارخ قام  رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل فقالت : اكن ا 

يصيل . قال ادلمريي : قال النووي الصارخ ادليك ابتفاق العلامء ، ومسي 

حياء : وهذا الوقت يكون بذكل لكةرة رصاخه من الليل .  قال يف اال  

سدس الليل يعين ال خري مفا دونه . وروى الش يخ حمب ادلين الطربي أ ن 

النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل اكن هل ديك أ بيض ، واكن الصحابة ريض 

هللا عنه يسافرون ابدليك ليعرفهم أ وقات الصلوات . ويف الصحيحني 
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ة ريض هللا عنه أ ن النيب وسنن أ يب داود والرتمذي والنسايئ عن أ يب هرير 

ذا مسعمت صياح ادليكة فاسأ لوا هللا من  صىل هللا عليه وأ هل وسمل قال : ا 

ذا مسعمت هناق امحلري فتعوذوا ابهلل من الش يطان  فضهل فا هنا رأ ت ملاك ، وا 

الرجمي فا هنا رأ ت ش يطاان . وروى ابن ماده من حديث أ يب هريرة ريض 

وأ هل وسمل أ مر ال غنياء ابختاذ الغمن ، هللا عنه أ ن النيب صىل هللا عليه 

وأ مر الفقراء ابختاذ ادلداج . وقال : عند اختاذ ال غنياء ادلداج يأ ذن هللا 

س ناده ابن عروة ادلمشقي . قال ابن حبان : اكن يضع  هبال  الفقراء .ويف ا 

احلديث مث قال ادلمريي بعد نقل هذا احلديث : قال عبد اللطيف 

منا أ مر  ال غنياء ابختاذ الغمن والفقراء ابختاذ ادلداج ل نه أ مر لك البغدادي : ا 

ليه قوهتم . قال : واحلمكة يف ذكل أ ن  قوم حبسب مقدرهتم ومبا تصل ا 

اليقعد عن الكسب وحتصيل املال احلالل اذلي يسد فاقته ويصون عرضه 

عن ال عراض عند احلادة واملس ئةل للناس والتكفف ، وذكل مذموما رشعا 

ما قوهل عند اختاذ ال غنياء ادلداج يأ ذن هللا هبال  الفقراء يعين . قال : وأ  

ذا ضيقوا عىل الفقراء يف ماكس هبم وخالطومه يف معايشهم  أ ن ال غنياء ا 

تعطل مكس هبم وهلكوا ؛ ويف هال  الفقراء بوار . وقال ادلمريي أ يضا يف 

أ ن  كتابه حياة احليوان الكربى : قال بعض احلفاظ : ويزمع أ هل التجربة

ادليك ال بيض ال فرق من خواصه أ ن حيفظ ادلار اليت هو فهيا . قال : 

ذا ذحب ادليك ال بيض ال فرق مل يزل ينكب يف  وزمعوا أ يضا أ ن الردل ا 

أ ههل وماهل فاحذر وحتذر منه ، فا ين قد حرضت مرة يف حداثة س ين عند 

نسا نسان شواف يعتقدونه ، جفلس ا  ن بعض الناس يف بدل قيدون جفاءمه ا 

ذحب دياك  مهنم بني يديه لينفث ويشوف عىل عادهتم عليه ، فقال هل : ا 
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ن شاء هللا ، واكن عندي  أ بيض أ فرق وادفن محله يف ماكنك تشف  ا 

صاحبنا الش يخ أ بوبكر بن وجيه العفيف قال يل : ماتقول فامي يقول هذا 

ليه  ن اكن هذا اليشء أ وىح ا  املغروم وهذ اذلي صدقه فامي يزمع ؟ فقلت ا 

ال فهو  مام فال ابس والمالم ، وا  أ وقيل هل يف اليقظة أ و منام ؛ أ ونقهل عن ا 

}قل  ا ن اذلين يفرتون عىل هللا الكذب من اذلين يفرتون عىل هللا الكذب 

اليفلحون {
1
وأ ما هذا املصدق هل فعىل حسب عقيدته ونيته ، ففي  

 احلديث : لو اعتقد أ حدمك يف جحر لنفعه . 

الكم اال مام ادلمريي قال : وأ عظم ما يف ادليك رجعنا ا ىل متام نقل 

من العجائب معرفة ال وقات الليلية فيقسط أ صواته علهيا تقس يطا الياكد 

يغادر منه شيئا سواء أ طال أ وقرص ، ويوايل صياحه قبل الفجر وبعده ، 

فس بحان من هداه ذلكل . وقال : ولهذا أ فىت القايض حسني واملتويل 

عامتد ادليك اجملرب يف أ وقات الصلوات . مث قال : ويف  والرافعي جبواز ا 

الاكمل يف ترمجة عبد هللا بن انفع موىل ابن معر عن معر ريض هللا عهنام 

أ ن النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل هنى  عن خيص ادليك والغمن واخليل . 

ذا خلط بعسل وعرض عىل النار وطيل به اذلكر  احلديث . ودم ادليك ا 

نه يقوي اذلكر ويقوي الباءة ، كذا قاهل ادلمريي . وروى الثعليب أ ن النيب  فا 

صىل هللا عليه وأ هل وسمل قال : ثالثة حيهبا هللا تعاىل : صوت ادليك ، 

وصوت قارئ القرءان وصوت املس تغفرين ابل حسار . وروى اال مام أ محد 

وأ بوداود وابن ماده عن زيد ابن خادل اجلهين ريض هللا عنه أ ن النيب 

                                                           

1
 يونس 69الآية :   
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نه يوقظ للصالة . قال صىل هللا  عليه وأ هل وسمل قال : التس بوا ادليك فا 

نه يدعو ا ىل الصالة . س ناده جيد . ويف لفظ فا  نقل ذكل لكه  ادلمريي ا 

ادلمريي يف كتاب حياة احليوان الكربى . وذكر فيه أ يضا : أ ن عرف ادليك 

ذا خبر به اجملنون نفعه نفعا بليغا . انهتى  .   ال محر وال بيض ا 

مام الوادل معر نفعنا هللا به ، ومن الكمه رجع  نا ا ىل الكم س يدان اال 

ن الناس تركوا ما يلزهمم مما هو املطلوب ماعادمه  ريض هللا عنه : ايفالن ا 

ا ال يف شفرة ووفرة وغري ذكل من الرتهات وخسائس العادات ، ما حتققنا 

منا يقولو ن اذلين يأ توننا يف الغالب ا  ن : بغينا من أ حد صدقا يف طلب ، وا 

س يال أ و الودل اذلكر أ وكيف رأ يمك يف كذا وكذا نريد نفعهل ، ولو داءان يريد 

مطلبا عزيزا لودده . ومن الكمه بعد موته ما رأ يته خبط الس يد عيىس بن 

محمد احلبيش نفع هللا به قال : رأ يت الس يد معر عارش شوال دالسا يف 

 لوا : ادلار الرشقية وأ ان وجامعة عنده وهو يقول يل ش

 أ غفر لنا الزالت  ايمصلح النيات

) قلت ( ومن الكمه بعد املوت أ يضا مارأ يته أ ان يف بعض الليايل 

ن الرخاء أ ول مايبدوا يف هذه  ن س يدان معر يقول : ا  أ ن قائال يقول : ا 

اجلهة يبدوا يف بدل ش بام . وس يأ يت ذكل وزايدة عليه يف ترمجة الش يخ محمد 

النصف من هذا الكتاب . وقال ريض هللا بن أ محد ابمشموس يف هذا 

عنه ملا قال هل بعض الناس : كيف ميكن أ ن يكون لك قطرة تزنل من 

السامء مبكل عىل ماقيل يف ذكل ؟ فقال هل : التستبعد هذا فا ن لك مترة 

لها أ قذوف ، وماترى شيئا من ذكل حيصل بأ يدي الناس . وملا شل اهلممي 

الناس من أ هل دوعن وقالوا هل : نريد  ال ول مال دوعن وخنهل أ اته بعض
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نرت  دوعن ابللكية ، فقال هلم : أ ما مسعمت قول الفقيه معر حيث يقول : 

متثل  دوعن احلي ومل يقل امليت ، فعند ذكل عزموا عىل العامرة ، مفن ا 

قوهل ودد يف العامرة كةرت أ مواهل واطمأ ن حاهل ، ومن تر  العامرة تالشت 

  أ حواهل وحتقق زواهل .

ذا قرأ ت راتبنا وانهتيت ا ىل الصالة عىل النيب  وقال لبعضهم : ا 

ن  صىل هللا عليه وأ هل وسمل فا ن كنت وحد  فاذكر ال ل والصحب ، وا 

 كنت يف مجع ومل ميكن فا هنم يدخلون بنيتك . 

وملا قال هل بعض أ حصابه : ايس يدي ا ين رأ يت الناس اليوم لكهم 

خرج من عنده سأ هل بعض احلارضين أ ولياء ، فقال هل : مه كذكل ، فلام 

ن هذا فتح هل وبلغ مقام الوالية فرأ ى الناس  عن معىن الكمه ، فقال : ا 

آته أ ولياء ، ل ن املؤمن مرأآت املؤمن .   لكهم يف مرأ

) قلت ( ويؤيد ماحيك يف هذه الواقعة عن س يدان معر نفع هللا به 

يخه الش يخ مع تلميذه هذا ماحاكه الش يخ حميي ادلين ابن عريب عن ش  

أ يب ا حساق ابن طريق قال : دخلت عليه يف مزنهل ابجلزيرة اخلرضاء س نة 

تسع ومثانني ومخسامئة فسمعته يقول : اي أ يخ وهللا ما أ رى  ه 589

ال أ ولياء عن أآخرمه ممن يعرفين ، قلت هل كيف هذا ؟ الناس  يف حقي ا 

أ وضده ، مفن من اذلين رأ وين أ ومسعوا يب أ ما أ ن يقولوا خريا قال : الناس 

قال خريا وصفين بصفته ، ولوال أ نه اكن داهال لتكل الصفة ملا وصفين هبا 

، فهذا عندي من ال ولياء ، ومن قال يف رشا فهذا عندي ويل أ طلعه هللا 

نه صاحب فراسة وكشف انظر بنور هللا فهو عندي ويل .  عىل حايل فا 

 انهتى  
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امء أ هل املعرفة ويؤيد ماقاهل س يدان معر أ يضا ماقاهل بعض العل

والتحقيق من العارفني قال : اكن عندي يف بداييت شوق وطهارة ، فكنت 

ذا رأ يهت وليا ا حتجب عين ابلصورة احلجرية ، واكنت  اأ عتقد احلجارة ا 

تأ تيين مهنا اال مدادت والرباكت . وقال الش يخ العارف أ بوبكر ابن الش يخ 

ال  بكةر حسن ظين يف عبدالرمحن السقاف ابعلوي : مانلت اذلي نلت ا 

الصاحلني . وقال ودل ودله الش يخ أ بوبكر بن عبد هللا العيدروس مما نقهل 

عنه تلميذه الش يخ عبداللطيف ابن عبد الرمحن ابوزير : عليمك حبسن 

} ليس الرب أ ن تولوا الظن يف هللا عز ودل ويف أ وليائه ، قال تعاىل 

آمن ابهلل  واليوم الآخر وجوهمك قبل املرشق واملغرب ولكن الرب من أ

واملالئكة والكتاب والنبيني {
1
الآية . قال : واال ميان هو حسن الظن  

والتصديق . وقال : حسن الظن دليل السعادة ويرىج لصاحبه حسن 

اخلامتة عند املوت . وقال : ا ن ترصف ال ولياء وال نبياء حبسن الظن . 

ال ال ويل ، كيف وقال : اليعرف اجلواهر ا الجواهري واليعرف الويل ا 

تعرف والية خشص وهو يغضب كام تغضب ويأ لك كام تأ لك ويرشب كام 

نه  ن رس هللا خفي يف خلقه . وقال : ا حذروا سوء الظن فا  ترشب ، وا 

دليل عىل الشقاوة وخيىش عىل صاحبه سوء اخلامتة والعياذ ابهلل . مث قال : 

منا أ صهل سوء الظن وأ ن املنافقني ملا ساء ظهنم مل ينفعهم  أ الترى أ ن النفاق ا 

س تغفار النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل هلم وهو أ فضل خلق هللا تعاىل ،  ا 

} ا س تغفر هلم أ وال تس تغفر هلم ا ن تس تغفر هلم س بعني مرة قال هللا تعاىل 

                                                           

1
 البقرة  177الآية :   
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فلن يغفر هللا هلم {
1
لهيم فا هنم   وقال عليمك بزايرة ال ولياء والتعرف ا 

السبب يف حتصيل الفوائد هو الوسائط ا ىل هللا س بحانه تعاىل ، وأ ن 

ثبات العقيدة ، فا ن عامل الغيب والشهادة  حسن العقائد وحصة النية وا 

ال بواسطة حركة من  مرتبطان اكلروح واجلسد التأ يت بركة من عامل الغيب ا 

} واذلي عامل الشهادة . وقال يف الكتب ال وىل : احلسود اليسود أ بدا ، 

خبث الخيرج ا ال نكدا {
2
خرس صاحب حسن الظن كزن هللا وقال : ما 

ال كرب واال مس ال عظم . انهتى  الكم س يدي الش يخ أ بوبكر العدين نفع هللا 

 به . 

براهمي الكيالين يف  وقال الش يخ العارف ابهلل عبد الكرمي ابن ا 

كتاب رشح مشالكت الفتوحات املكية : وقيل أ ن بني العبد والرب رس 

وقال بعضهم : حسن الظن واحملبة اليطلع عليه مكل مقرب والنيب مرسل . 

الصادقة يلحقان ال صاغر ابل اكبر يف أ عىل املقامات . وقال صىل هللا عليه 

عتقد أ حدمك يف جحر لنفعه . انهتى  .   وأ هل وسمل : لو ا 

ن راتب الش يخ عبد القادر  رجعنا ا ىل الكم س يدان معر قال : ا 

ا حساق هبينن  اجليالين اذلي يرتب يف مسجد الش يخ شيبان بن أ محد بن

ن راتب الش يخ أ محد بن  ابحلزم ليةل امخليس مثهل مثال الرشب للامل ، وا 

سهل القدمي اذلي يرتب ليةل امجلعة مبسجده ابحلوطة مثهل مثل الزيح هلم . 

هنم اكنوا يرتبون الراتبني املذكورين يف ليةل امجلعة واال ثنني  قلت : وذكل ا 

                                                           

1
 التوبة  80الآية :   
2
 ال عراف 58الآية :   
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البدل اذلين يريدون حيرضون معا يف ليةل واحدة ، فشق ذكل عىل أ هل 

ليه أ والد الش يخ شيبان ابن أ محد وأ محد  وهذا ويتباركون هبذا ، فساروا ا 

جعلوا هذا ابمخليس  ابن صنوه سهل بن أ محد وشاوروه يف ذكل فقال : ا 

مثل الرشب وهذا ابمجلعة مثل الزيح . وهذا ابل حد وهذا ابال ثنني ، 

عىل هذا . قلت : والراتبان  فامتثلوا ذكل ، والعمل الآن يف بدل هينن

 املذكوران حمفوظان عند أ هل البدل مشهوران ، فالنطول بذكرهام الآن . 

فعل لل والد مثل حنز الرب  وقال ريض هللا عنه لبعض املعلمني : ا 

ظهار كرس أ ودم . وقال أ يضا لبعض املعلمني :  نه يرضهبم من غري ا  ، يعين ا 

منا ينفع القصد مازال اليشء  عمل أ والدان بقراءة الش يخ أ يب معرو . وقال : ا 

ذا قد قل  اليشء فاليفيد اال قتصاد شيئا . قلت : وهذا يشري  كثري وأ ما ا 

ا ىل ماورد من قوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : ما افتقر من اقتصد . وقول 

س يدان اال مام الشافعي يف ابب الوضوء : قد يرفق ابلقليل فيكفي وخيرق 

ال زانه . قال ابلكثري فال يكفي .  ويف احلديث : مادخل الرفق يف يشء ا 

 صاحب املنفردة : 

ىل الهرج  والرفق يدوم لصاحبه  واخلرق يعود ا 

ىل تنويل النوال من نقل أ قوال س يدان معر فنقول : وقال  ونعود ا 

نقراض العلامء من أ والد  ريض هللا عنه : ومن عالمات الساعة وأ ماراهتا ا 

ذا تعطلت علمة عندل وعلمة الش يخ عيل بن أ يب بكر .  وقال أ يضا : ا 

حوره والهجرين فذكل من عالمات الساعة . قلت : وأ خربين معر بن محمد 

بن عبد املعبود ابوزير قال : قال احلبيب حسني بن معر العطاس : علمة 
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أ محد بن سعيد ابوزير حبوره مباركة ، قال وفهيا قرأ ان القرءان بنظر الوادل 

 صالح . معر عند املعمل بن 

رجعنا ا ىل الكم س يدان معر وقال لبعض الناس ملا دخل عليه : 

أ هال ابلصاحل ، فقيل هل ملا خرج : أ تقول هل الصاحل وهو كذا وكذا ؟ فقال 

نه صاحل النار . قلت : وهذا يناسب ماروي عن سهل بن عبد هللا  : ا 

نسان قال : ايدوست أ ي ايحبيب ، فقي ذا تلكم مع ا  ل التسرتي أ نه اكن ا 

ن يف أ ذن القائل املتلكم  هل قد اليكون حبيبا فكيف تقول هذا ؟ فقال : ا 

رسا الخيلو أ ما أ ن يكون مؤمنا أ ومنافقا فهو حبيب ، فا ن اكن مؤمنافهو 

بليس . انهتى  .  ن اكن منافقا فهو حبيب ا   حبيبب هللا عز ودل وا 

)قلت ( والكهمام يأ خذ مما ثبت أ ن بعض ال رشار اس تأ ذن عىل 

ئذنوا هل فبئس أ خو العشرية ، فلام طلع النيب ص ىل هللا عليه وسمل فقال : ا 

ن أ رشار الناس من داراه  عليه أ الن هل القول ، فقيل هل يف ذكل فقال : ا 

ان قلوبنا  ان لنكرش يف وجوه الناس وا  الناس خمافة رشه . وقول بعضهم ا 

 لتلعهنم . وقول الشاعر : 

 ي قطعها لو أ مكن واكن مراد  ومك من يد قبلهتا عن رضورة

ن الصاحل هو  ) فائدة ( اذلي يظهر للمؤلف القارص املتخلف ا 

ىل القصد من  اذلي تواله هللا بلطفه ، وتوفيقه وهداه بعطفه ورأ فته ا 

سعاده  } طريقه ، فأ صلحه للقيام حبقوقه وحقوق عباده مث تواله بتسديده وا 

ا ن وليي هللا اذلي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني {
1
قال الش يخ الكبري  

                                                           

1
 ال عراف 196الآية :   
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مشس ادلين محمد بن حسن بن عيل الشاذيل نفع هللا به ورمحه : الصاحل 

ال من ختىل عن الكونني .   من صلح حلرضة هللا واليصلح لها ا 

رجعنا ا ىل الكم س يدان معر : وملا قالت هل بعض زوداته : 

يش قدران هلل . قلت : وهذا يش به  النصيف هللا فيك ، طلقها وقال ا 

يف حصيح اال مام البخاري أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل  ماروي

ملا دخل عىل أ مية بنت رشاحيل ليزتوهجا وأ راد أ ن يضع يده الكرمية علهيا 

قالت : أ عوذ ابهلل منك ، فقال ايهذه لقد عذت بعظمي ، مث قال لها : هيب 

ن امللكة الهتب نفسها للسوقة ، حفينئذ ترك  ها صىل نفسك يل ، فقالت : ا 

 هللا عليه وأ هل وسمل وأ مر بعض الصحابة أ ن يشرتي لها كساء وخيرهجا . 

مام الزيدية بتوجهيه  ليه ا  رجعنا ا ىل الكم س يدان معر : وملا كتب ا 

ليه من العقاد وأ عىل ؛ قال : يبيين  مريه ، أ ي أ  هجة الكرس ووادي معد ا 

لوي جيعلين خادما هل . وهذا يناسب ماقاهل بعض السلف من أ ل ابع

لبعض والة حرضموت : وهللا النرىض مملكته خلادم حامران . والكهام 

 يشري ا ىل قول القائل فهيم : 

ال ا مسه وعقـــــــــــ من  ملو  عىل التحقيق ليس لغريمه   ــابهاملكل ا 

 وقول الآخر :

 مه السالطني والسادات وال مراء  قراءماذلة العيش ا ال حصبة الفــــ

الكم هذا اال مام عايل املقام : فرد كتابه ومل يقبل منه ونعود ا ىل نقل 

مام املسجد دالس عنده يقول هل :  ذا دخل عليه وقت الفريضة وا  ، واكن ا 

مق فأ ذن فالحيل كل اجللوس عندان . وقال ريض هللا عنه : زاد املتأ خرون 

عىل املتقدمني بثالث خصال : كتاب رشح احلمك العطائية ال بن عباد ، 
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فقيه ابخمرمه ، وقهوة النب كرامة الشاذيل . وقال ريض هللا عنه ملا وقصيد ال 

ذا هب تقطع ال مزان  ن الشامل ا  مسع بقول : اي هللا بربيع مشمول ، ا 

منا معىن قوهلم : مشمول ، يعين شامل  املكثبة يف الهوى من السحب ، وا 

منا عىن س يدان  يشمل الناس وينجهيم من غلبة الزمان الضنك . قلت : وا 

ن الشامل  تقطع ال مزان املكثبة هو الرحي ال سفل اليت هتب  معر بقوهل : ا 

يف فصل اخلريف فيفسخ الغيث بعد ما يكثب فيه ال مزان وهو السموم 

منا الشامل اذلي يف  اذلي هيب يف فصل الصيف وهو يعمل كذكل ، وا 

د فصل الربيع فهىي كام زمعت العامة فهيا أ هنا مباركة بل أ بر  وأ بر  .  وق

نقل اال مام حميي ادلين النووي عن القايض عياض قال يف حديث : ا ن يف 

اجلنة ل سواقا يأ توهنا لك مجعة فهتب رحي الشامل يف وجوههم وثياهبم 

فزيدادون حس نا وجامال ، وخص رحي اجلنة ابلشامل ل هنا رحي املطر عند 

ون العرب اكنت هتب من هجة الشام وهبا يأ يت حساب املطر ، واكنوا يرج

السحابة الشامية . قال : وقد داء يف احلديث تسمية هذه الرحي املثرية أ ي 

ركة ل هنا تثري يف وجوههم ماتثري من مسك أ هل اجلنة وغريه من نعميها . احمل

 قال النووي : ورحي الشامل بفتح الشني واملمي بغري مهز هكذا الرواية . مث

ساكن املميقال : قال صاحب العني : يه الشم  ، والشأ مةل هبمز قبل ل اب 

املمي ، والشمل بفتح املمي بغري أ لف ، والشمول بفتح الشني ومض املمي 

ويه اليت تأ يت من دبر القبةل . انهتى  . فعىل ماذكرانه يف أ وصاف الشامل 

فيكون مراد س يدان معر مبا روي عنه من ذهما هو ماس بق ، أ ويكون 

 . القول اذلي نقل عنه غري حصيح . وهللا أ عمل 
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ونعود ا ىل ما حنن بصدده من نقل اجلواهر وادلرر من الكم س يدان 

معر ، وقال ريض هللا عنه : لوعلمت أ هنم يودلون يل أ والدا وأ هنم ميوتون 

مرأ ة لطلب ذكل ملا يف موت ال طفال  يف حاةل الطفوةل لزتوجت لك يوم ا 

 من املنفعة ل هلهم . 

والآمار الواردة يف  ) قلت ( وحيسن أ ن نذكر هنا شيئا من ال خبار

منافع موت ال طفال الصغار ليعمل هبا رس قول س يدان معر ، وأ نه اتبع ذلكل 

ال ثر ، أ ثر دده املطهر س يد البرش ، اذلي قال : ما من مسمل ميوت هل 

ايمه .  ال أ دخهل هللا اجلنة بفضل رمحته ا  ثالثة من الودل مل يبلغوا احلنث ا 

ثنان  مرأ ة وا  ثنان . وروي عنه عليه الصالة ويف رواية : فقالت ا  فقال وا 

والسالم أ نه قال : ل ن أ قدم سقطا أ حب ا يل من أ ن أ خلف س بعني فارسا 

آنية فهيا من رشاب  جياهدون يف سبيل هللا . وورد أ ن ال طفال يعطون أ

آابءمه يف موقف القيامة وابلناس من الكرب والعطش  اجلنة فيسقون أ

هنم يقفون عىل  أ بواب اجلنة ويأ بون أ ن يدخلوها حىت مااليعلمه ا ال هللا ، وا 

آابهئم معهم اجلنة برمحته . ويف تفسري  دخال أ آابؤمه ، فيأ مر هللا اب  يدخلها أ

ىل أ يب هريرة ريض هللا عنه قال : قال رسول هللا صىل  البغوي بس نده ا 

هللا عليه وأ هل وسمل : الميوت ل حد من املسلمني ثالثة من الودل فمتسه 

ال حتةل القم  سم . قلت : املعىن يف حتةل القسم هو ما تضمنه قوهل النار ا 

ن منمك ا ال واردها اكن عىل ربك حامت مقضيا * مث ننجي اذلين تعاىل  } وا 

اتقوا ونذر الظاملني فهيا جثيا{
1
ومجهور العلامء والس امي اال مام النووي عىل  

                                                           

1
 مرمي 72 – 71الآايت :   
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أ ن الورود املعين يف هذه الآية هو العبور عىل الرصاط . وقد بينت ذكل 

يف غري ما موضع من هذا الكتاب ويف السفينة ، فأ برش أ هيا املؤمن التقي 

هل ا ال هللا محمد رسول هللا صىل هللا عليه  اذلي اتق  الرش  القائل : الا 

ال أ ي فرق بني ال برار أ هل النعمي والفجار أ هل اجلحمي  وأ هل وسمل ، وا 

ذااكن ورود النار من احملتوم  ابلعموم وقد قال احلي الق  } ا ن ال برار يوم ا 

ن الفجار لفي حجمي * يصلوهنا يوم ادلين * وما مه عهنا بغائبني  لفي نعمي * وا 

* وما أ درا  مايوم ادلين * مث ما أ درا  مايوم ادلين * يوم المتكل نفس 

لنفس شيئا وال مر يومئذ هلل {
1
} أ م حسب اذلين ادرتحوا  وقال تعاىل 

آمنوا ومعل آت أ ن جنعلهم اكذلين أ وا الصاحلات سواء حميامه ومماهتم ساء السيئأ

ماحيمكون {
2
ال ملن لهى  وسهى  . وقد قيل ، انهتى  ابختصار ل ويل الهنى   

} وقدموا ل نفسمك {يف معىن قوهل تعاىل 
3
يعين ال فراط ومه ال طفال اذلين  

ميوتون صغارا . هذا وقد حيك أ ن اال مام ماكل ابن دينار اكن أ ول وقته من 

اةل ورشب امخلر ، وأ ن سبب توبته أ هنا اكنت هل بنتا أ هل الغفةل والبط

آها يف النوم يف صورة حس نة ، فقالت هل  } واكن حيهبا مفاتت صغرية ، فرأ

آمنوا أ ن ختشع قلوهبم ذلكر هللا { أ مل يأ ن لذلين أ
4
فانتبه واتب حىت اكن من  

أ مره مااكن ، وقصته مشهورة يف كتاب روض اليافعي وغريه . وحيك أ يضا 

الكبار أ نه امتنع من الزواج حىت رأ ى ك نه يف موقف القيامة  عن بعض
                                                           

1
نفطار  19 – 13الآايت :     اال 
2
 اجلاثية  21الآية :   
3
 البقرة  223الآية :  
4
 احلديد 16الآية :   
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اب يف أ حسن بوالكرب ماالمزيد عليه ، مفر به ش  واكن به من العطش 

صورة وزي وأ طيب راحئة ، وبأ يدهيم أ ابريق من ذهب فهيا املاء ، وك هنم 

يتخللون امجلع يسقون انسا ويرتكون أآخرين ، فقال لواحد مهنم أ سقين ، 

ن كل منا أ حد لسقا  ، فقال من أ نمت ؟ قال : حنن أ طفال فقال لواك

آابءان ، فانتبه الش يخ وهو يقول :  املسلمني اذلين متنا صغارا نسقي أ

 زوجوين زوجوين ، وأ خربمه ابلقصة . 

) قلت ( ويناسب ما حيك عن هذا العامل اذلي طلب الزواج 

متنع من حني شاهد نفع ال طفال ابلزواج ماحيك أ ن بعض العلامء الك  بار ا 

تعلمي الناس العمل ، فرأ ى ذات ليةل ك ن القيامة قد قامت وك ن العلامء قد 

جمتعوا يف صعيد واحد وقدموا للوفود عىل هللا ، وك نه لكام أ راد اللحوق  ا 

هبم سقط جلنبه ، حفصل عنده ذلكل من الكرب والغم واهلم ماالمزيد عليه 

: ماابل هذا قرص عن زمرة العلامء ، مفر به ملاكن فقال واحد مهنام لصاحبه 

وهو عامل فقال : ل نه مل يعمل الناس العمل فهذا هو اذلي قرصه عن رتبة 

ىل أ ن تويف وهللا أ عمل .   العلامء ، فانتبه وفتح بيته وعمل الناس العمل ا 

رجعنا ا ىل الكم س يدان معر ؛ قالوا : واكن بعض الناس حيرض 

ذا حرض جملس س يدان معر واكن ذكل اال نسان  كثري الالكم حبيث أ نه ا 

ذا قرئ الكتاب يغشاه النعاس ، فاكن  اس تغرق الالكم لكه ، واكن ا 

نسان : هاتوا الكتاب  ذا حرض عنده ذكل اال  س يدان معر يقول ل حصابه ا 

واقراؤه وذكل ل دل يسكت ذكل اال نسان ويغشاه النعاس ابل مان . وقال 

ذا اكن أ ايم اخلريف يط ن أ هل وادي معد ا  عمون النار قوت املوايش : ا 

ذا اكن أ ايم الزمان يطعمون املوايش قوت النار ، يعين  يعين القصب ، وا 
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ذا كةرت أ مطار الربيع تنبت م هنا أ جشار غريبة الكنب والعرفط ، وقال : ا 

 .التعرف أ سامؤها 

ويف رواية بعضهم : أ نه تطاول حينئذ حىت اكد يبلغ رأ سه سقف  

ن اذلي يسب املزنل ، قال : واكن وهجه ي  ش به القمر ليةل كامهل . وقال : ا 

نه هيوي لك يوم قامة يف ال رض .   الفقيه معر ابخمرمه خيسف به حىت ا 

وقال لبعض أ حصابه : ا حذر من اال سترشاف ا ىل مرصايت الكرس 

يف أ ايم اخلريف واملومس ؟ قلت : يعين بذكل التحذير من فتح ابب 

ليه السؤال اذلي يفتح هللا عىل فاحته ابب  الفقر واحلادة كام أ شار ا 

نسان  احلديث بقوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل حيث يقول : وهللا اليفتح ا 

ال رفعه هللا  نسان ا  ال فتح هللا عليه ابب حادة ، واليتواضع ا  ابب مسأ ةل ا 

ال زاده هللا عزا ، والينقص مال من  نسان عن من ظلمه ا  ، واليعفو ا 

دث هبا رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل صدقة . وهذه ال ربع اخلصال مل حي

وسمل مع اال طالق بل حلف صىل هللا عليه وأ هل وسمل علهيا ل دل التحذير 

من السؤال والكرب والرتغيب يف التواضع والعفو واجلود والسخاء وبذل 

املال . وأ ما شؤم السؤال فقد وردت فيه ال قوال ماال حتمهل اجلبال ، 

نك ترى من يعتاد السؤال اليزال يزداد  وتنبئك عنه ظواهر ال حوال ، فا 

قةل وحادة وفقرا وذةل ، فرتاه لك س نة يكون أ حوج من اليت قبلها ، فا ن 

اكن ممن يعتاد الرتدد عىل الناس يف أ وان املومس واخلريف فاليأ يت وقت 

ال وهو يف حاةل شينة فاحضة ، ولواكن من كبار املناصب  اخلريف واملومس ا 

البيت ال طهار ، فينبغي للعاقل الراغب يف غنوة ادلنيا الكبار أ ومن أ هل 

والآخرة ، املتطلع ا ىل مالبس ادلين واملروءة الفاخرة أ ن يتحذر من ذكل 
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أ شد احلذر ، ويصون نفسه من سؤال الناس ولو أ عطوه مجيع ما معهم 

حتيادا ا ىل سؤاهلم  حبيث اليبق  أ حدمه واليذر عىل أ نه يزداد يف لك مرة ا 

 ادون يف لك مرة حشا وخبال عليه مباهلم . قال الشاعر : ؛ ومه يزد

ذا قيل هاتوا أ ن يشحوا ومينعوا  ولو س ئل الناس الرتاب ل وشكوا  ا 

ويف املثل : لومنعت العامة من تفتيت البعر لفتوه ، ولو أ مروا 

 ببذهل ملنعوه . والسالم . 

ذا قسمهتا نصفني تصري : سوء  أ ل )فائدة ( يف تقطيع لفظة سؤال ا 

ذا قلبت قراءة سؤال  ، أ ي تكون يف املأ ل عىل ذي املسأ ةل عاقبة سوء ، وا 

من أآخرها صارت : ال وس ، أ ي املهكل .ويف احلديث : هنى  رسول هللا 

ضاعة املال وكةرة السؤال وقيل وقال .   صىل هللا عليه وأ هل وسمل عن ا 

)فائدة ( يس تثىن من ذم السؤال وحرمته كام يف احلديث لثالثة 

ذا محل أ ص  ناف من الناس ، ال ول : الساعي يف ا صالح ذات البني ا 

امحلالت الثقيةل اليت يعم نفعها البالد والعباد . الثاين : من أ صيب جباحئة 

هكل فهيا ماهل فيسرتفد الناس جلربحاهل . الثالث : املضطر اذلي أ رشف 

ئد يف قصيدة أ ودعهتا ادليوان املسم  ) قالذكل عىل الهال  . وقد بينت 

 احلسان وفرائد اللسان ( اليت مطلعها : 

 ايطالب الغنوة بطلبة الناس  ايمن حليف اال فالس

فافهم . رجعنا ا ىل الكم س يدان معر ، وقال أ يضا : جعبت من أ هل 

حرضموت كيف يطلعون الهند وهندها فهيا ، فقيل هل ما هندها ؟ فقال : 

هللا عنه : تكون يف القضب ل ن فيه منفعة مجليع املوايش . وقال ريض 

ن ال قوات  أآخرالزمان حسائب من ذهب فقيل هل يف ذكل ! فقال : ا 
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هنم غرسوا  ذا غليت أ سعارها اكنت كذكل ، فافهم . وملا قيل هل ا  وال جشار ا 

ابرفعة ، قال : عاد المتر ابيصل من رفعة ؛ فظنوا أ هنا رفعة بقفةل ، فوصل 

من بيع مائة رطل بقفةل من رفعة بأ وقية ، واكن ذكل الرخص املتقدم 

ذا خرجت  شارويخ والنخل قليل ، بل قيل أ نه اكن يف ذكل ال وان أ هنا ا 

اجلنازة من سدة ش بام رؤيت من بدل الغرفة لعدم احلائل ل هنا مل تغرس ومل 

ذا أ راد شيئا  تعمر ، فلام غرست اكن ذكل الغال ، فس بحان املسعر اذلي ا 

منا يقول هل كن فيكون ، فيا هلل العجب . وقد داء يف  اليتعلق بسبب وا 

ال أ ان مرخص  هل ا  بعض ال خبار عن هللا تعاىل أ نه قال : ا ين أ ان هللا ال ا 

ال أ ان مسلط الننت عىل بدن  هل ا  ال سعار وال رض جمدبة ، ا ين أ ان هللا ال ا 

امليت لهيون فراقه عىل أ ههل . ويف احلديث : التسعروا ا ن هللا هو املسعر 

ال قليال مما } قال تزرعون س ب،   ع س نني دأ اب مفا حصدمت فذروه يف سنبهل ا 

تأ لكون * مث يأ يت من بعد ذكل س بع شداد يأ لكن ما قدممت لهن ا ال قليال مما 

حتصنون * مث يأ يت من بعد ذكل عام فيه يغاث الناس وفيه يعرصون {
1
 

هذا وهذا وهذا سابق يف عمل هللا املكنون ، وتكوين من يقول لليشء كن 

 فيكون . 

رجعنا ا ىل ذكر الكم س يدان معر : وهذه وصية كتهبا ، وجحة 

أ وجهبا ، ووقفية رتهبا ، وقربة أ مرهبا ، نقلهتا من خط تلميذه الش يخ عيل 

ابن عبد هللا ابراس ونسخته حمفوظة عندي ؛ حمفوظة يف صك لطيف 

 وهذا صورة ماكتبه . 

                                                           

1
 يوسف 49 – 47الآايت :   



 64 

مابعد : امحلد هلل وصىل هللا عىل س يدان محمد وأ هل وحصبه وسمل ، أ  

فقد أ وىص الس يد الفاضل القطب الاكمل س يدي معر ابن عبد الرمحن 

بأ ن حيج عنه من تركته بأ ربع أ واق مصف  ويعمتر أ يضا عنه ، ووقف 

ذا مات عىل أ والده اذلكور واال انث لذلكر مثل حظ  الس يد معر املذكور ا 

ال نثيني اجلرب املعروف ابل وسط مبحارث حلروم ، ووقف وحبس 

ماتناسلوا لذلكور واال انث منه   أ بداأ والدمهمث  هد موته عىل أ والدوتصدق بع

لذلكر مثل حظ ال نثيني واال انث من أ والده دون من يأ يت لال انث من 

أ والد ال دانب ، ومن اكن أ والده ذوهجتني فيأ خذ جبهة ال ب فقط ، ومن 

مات مهنم فنصيبه ل والده املنسوبني ا ىل الس يد املذكور ، والنظر يف 

ىل أ ن يرث ال رض نص  يب لك هل يف نصيبه برشط الرشد ، وقفا اليباع ا 

وارهثا ، تقبل هللا ذكل منه وجعهل خالصا لوهجه الكرمي ، وجعل النظر يف 

ىل أ خهيام احلسني ابن معر . شهد  أ مر ودليه عيل وعبد الرمحن أ وىص هبام ا 

الش يخ عىل ذكل الفقري ا ىل هللا عيل بن عبد هللا ابراس ، شهد عىل ذكل 

عبد هللا بن أ محد العمودي ابعفيف ، شهد عىل ذكل الش يخ مزامح بن 

ودود عبد العيل بن أ محد ابدابر ، شهد عىل ذكل املعمل عيل بن أ محد بن 

 ابوزير ، وهللا خري الشاهدين .

ىل أ ههل ،  هانهتى  ذكر ما قدران نقهل ، ومجعنا  من أ صهل ، لهنديه ا 

زهر ، املس متد من الكم دده محمد ر ال  ونضعه يف حمهل من الكم س يدان مع

} وماينطق عن الهوى * ا ن هو ا ال املطهر ] اذلي قال هللا تعاىل فيه [ 
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ويح يوىح * علمه شديد القوى {
1

} ومتت لكمة  املس متد من لكامت هللا

ربك صدقا وعدال المبدل للكامته وهو السميع العلمي {
2
}والمبدل للكامت  

ملرسلني {هللا ولقد داء  من نباء ا
3
ليك روحا من أ مران   }وكذكل أ وحينا ا 

ماكنت تدري ما الكتاب وال اال ميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء 

نك لهتدي ا ىل رصاط مس تقمي * رصاط هللا اذلي هل مايف  من عبادان وا 

 السموات ومايف ال رض ا ال ا ىل هللا تصري ال مور {
4

  . 

 

 

 

 

ردت يف التعريف بيشء من ) فصل ( دامع للكامت دامعات و 

فضائل س يدان معر والثناء عليه عن جامعات من املشاخئ العارفني ابهلل 

تعاىل . قال س يدان عبد هللا ابن علوي احلداد نفع هللا به يف حق س يدان 

معر ابن عبد الرمحن املذكور : اكن هذا الس يد معر جحة يف اال س تقامة 

ال رسار وطرح النفس ، وغاية  وتصحيح مقام العبودية ، وغاية يف كامتن

يثار امخلول واال عراض عن اخللق . قال : ولكنه اليعرفه لك  يف التواضع وا 

ال ابلفهم ونور البصرية أ كةر كامهل و أ حد ل ن  لهيا ا  كامالته اكن ابطنا الهيتدي ا 
                                                           

 النجم  5 – 3اآلايت :   1
 األنعام 115اآلية :   2
 األنعام 34اآلية :  3 
 الشورى 53 – 52اآلايت :   4
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ن اكن لكه كامل ريض هللا عنه وعن سائر الصاحلني . وقال أ يضا س يدان  وا 

 كتب به ا ىل بعض من سأ هل من املتعلقني به أ ن يكتب عبدهللا املذكور فامي

ن لنا حنوا يف أ خذه أ سانيد طريقته  ليه : ا  عن ال ش ياخ فقال هل يف كتابه ا 

من مائة ش يخ الواحد مهنم اليسمح الزمان مبثهل لرسوخ أ قداهمم يف الطريقة 

 ، مث قال يف أ ثناء الكمه : ومهنم الس يد الفاضل العارف احملقق الش يخ معر

ابن عبدالرمحن صاحب حريضة اجمتعنا به مرارا وأ خذان عنه أ خذا اتما 

لباس اخلرقة الرشيفة . انهتى  .   طريقة اذلكر واملصاحفة وا 

وقال بعض الثقات من السادة أ ل ابعلوي : كنت مرة دالسا عند 

احلبيب عبد هللا احلداد بعد وفاة س يدي معر ابن عبدالرمحن خفطر ببايل 

د هللا احلداد عن صفة حلية س يدان عبدالرمحن أ ن أ سأ ل س يدي عب

السقاف ، فتلكم عىل خاطري وقال : من اكن يعرف الس يد معر العطاس 

نه يش به س يدان الش يخ عبد الرمحن السقاف يف مجيع أ حواهل . وقال  فا 

س يدان عبد هللا أ يضا يف س يدان معر املذكور : أ ما الس يد ال كرب معر ابن 

النفس وهوى ، ياكد أ ن يندرج ليل برشيته عبد الرمحن فهو قلب وحق 

يف هنار خصوصيته ، وصربه عىل العامة يف خمالطته هلم مع السالمة مهنم 

عن رؤيهتا وعن رؤية مالها دون ما علهيا ؛  فناوعدم شهود النفس ، وال 

أ دل دليل هل عىل الكامل . وقد اكن هذا من خلقه مع أ خالق كرمية عظمية 

ا عىل الردال ال بطال ، والرس مس تور خربه يعرس التخلق ابلبعض مهن

ن رس الويل مع هللا قد اليطلع عليه الويل نفسه  حىت ذكر العارفون ابهلل ا 

منا يس تدل ابلشاهد عىل الغائب . نفعنا هللا به وبسائر  فضال عن غريه ، وا 

آمني .  ايمك وأ حبابنا مهنم بفضهل ورمحته أ  عباده الصاحلني ، وجعلنا وا 
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دان عبدهللا احلداد املذكور هل اكن لس يدان معر ابن وملا س ئل س ي

عبدالرمحن العطاس يشء من ال نفاس يعين من الكتب املصنفة 

وال شعاراملنظومة املؤلفة ؟ قال نعم ! أ ان من أ نفاسه ، والش يخ عيل ابراس 

، والش يخ محمد ابمشموس ، يعين أ هنم ملا اكنوا من تالمذته والآخذين عنه 

ليه وصار  وا أ والدا هل من حيث الروح . ويف احلديث : أ نت نس بوا ا 

ن أ والدمك من  وماكل ل بيك . ويف حديث : أ طيب ما أ لكمت من كس بمك وا 

ن أ ذل ما عند الفضالء ثالثة أ ش ياء ، أ حدها أ ن يسمع  كس بمك . وقالوا : ا 

القراءة يف تصنيفه واال نشاد بأ قواهل ، الثاين أ ن يأ لك مع ضيفانه من مثر 

رسه بيده ، الثالث أ ن حيرض مدرس  تلميذه النجيب اذلي النخل اذلي غ

 قد اس تقل ابملش يخة يف حياته . وهللا أ عمل . 

تفاق لنا ابحلبيب  وقال س يدان عبد هللا احلداد املذكور : اكن أآخر ا 

معر يف اخلالء ) قوهل يف اخلالء أ ي يف احلرث ( ببعض نوايح الكرس أ ان 

لس يد أ محد بن هامش والس يدعيىس وجامعة من السادة أ ل ابعلوي مهنم ا

بن محمد ، ورمبا ذكر غريمه قال : فأ لبس لك واحد منا خرقة من لباسه 

تفاق بيننا وبينمك يف ادلنيا  ن هذا أآخر ا  حبسب التقدير ، مث قال : ا 

ن شاء هللا مس تقر رمحة هللا ، وأ مر لك واحد منا ابذلهاب ا ىل  وميعادمك ا 

أ خرى ، واكن ذكل أآخر العهدبه نفع  هجة من اجلهات ، وسار هو ا ىل هجة

آمني .   هللا ابمجليع أ

) قلت ( وقد تقدمت اال شارة بأ بسط من هذه العبارة ، ا ىل ذكر 

هذه العبارة اليت وقع فهيا حضور السادة احلضارة ، عند ذكر س يدان الوادل 

معر يف فصل ذكر مودله ووفاته يف أ ول هذا الكتاب ، فراجعه ا ن شئت 
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وهللا أ عمل ابلصواب . وقال فيه س يدان عبد هللا املذكور ملا نيل البشارة ، 

ذكر عنده احلبيب معر املذكور : ذا  ردل غرست جشرته عىل التواضع 

 واللطف جفاءت أ غصاهنا كذكل .

شارة لطيفة ، وبشارة رشيفة للك متبع من أ والد   قلت : ويف هذا ا 

وأ خالقه العظمية ، س يدان معر بأ ن هلم نصيبا وافرا من شامئهل الكرمية ، 

وأ حواهل املس تقمية ، وأ فعاهل الوس مية ، متم هللا هلم ذكل ، وحاممه من 

آمني . ويف احلديث : قال صىل هللا عليه وأ هل وسمل :  املهاكل بعينه الرحمية أ

ن اكنوا دونه لتقر هبم عينه ، مث تال  ا ن هللا يرفع ذرية املؤمن يف درجته وا 

ربنا هب لنا من أ زواجنا وذرايتنا قرة أ عني } واذلين يقولون قوهل تعاىل 

ماما { واجعلنا للمتقني ا 
1
ميان أ حلقنا هبم   َّبعهتم ذريهتم اب  آمنوا وات } واذلين أ

ذريهتم {
2
الآية ونقل الش يخ السمهودي يق كتاب جواهر العقدين عن  

رشيك عن سامل عن سعيد بن جبري قال : يدخل اجلنة الردل فيقول أ ين 

فيقول  ودلي أ ين زويج  فيقال هل : مل يعملوا مثل معكل ،ايب أ ين أ يم أ ين 

} جنات عدن : كنت أ معل يل وهلم ، فيقال هلم : أ دخلوا اجلنة ، مث قرأ  

آابهئم وأ زواهجم وذرايهتم { يدخلوهنا ومن صلح من أ
3
ونقل الش يخ ادلمريي  

يف كتاب حياة احليوان الكربى من كتاب خمترص اال حياء للش يخ رشف 

يوسف شارح التنبيه يف ابب اال خالص قال : من أ خلص هلل ادلين ابن 

                                                           

1
 الفرقان 74الآية :   
2
 الطور 21الآية :   
3
 لرعدا 23الآية :   
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آمار الربكة عليه وعىل عقبه ا ىل يوم  ن مل ينوه ظهرت أ تعاىل يف العمل وا 

ن أآدم ملا هبط ا ىل ال رض داءته وحوش الفالء تزوره  القيامة ، كام قيل ا 

وتسمل عليه ، فاكن يدعو للك دنس مبا يليق به ، جفاءته طائفة من 

الهن ومسح ظهورهن فظهر فهيم نواحف املسك ، فلام رأ ى مافهيا الظباء فدع

آدم  من ذكل غزالن أ خر قالوا من أ ين لكن هذا ، فقلن زران صفي هللا أ

ليه البوايق  فدعا هلم ومسح عىل  فدعا لنا ومسح عىل ظهوران ، مفىض ا 

ظهورهن فمل يظهر هبم يشء من ذكل ، فقالوا قد فعلنا مثل مافعلمت فمل 

خوانمك حيصل لن ا يشء مما حصل لمك ، فقالوا أ نمت اكن معلمك لتنالوا كام انل ا 

ىل يوم  وأ ولئك اكن معلهم هلل من غري شوب ، فظهر ذكل يف نسلهم ا 

القيامة . انهتى  . فافهم معىن قوهل : جفاءت أ غصاهنا كذكل ل ن الشجرة 

 فروعها ويه ال صل ، فلهل امحلد واملنة . 

احلداد املذكور س يدان معر يف بعض وملا زار س يدان عبد هللا 

زايراته ا ىل بدلة حريضة مع جامعة ومهنم الس يد اجلليل أ محد بن هامش 

لهيا ،  احلبيش فدخلوا البدل ليال فمل جيدوه هبا ، مفا أ صبحوا حىت داءمه ا 

فلام أ رادوا ادلخول عليه قال س يدان عبد هللا احلداد ملن معه : تأ هبوا يعين 

نمك داخلون عىل القطب الغوث أ وحنو  بكامل ال دب الظاهر والباطن فا 

هذا ، فداخلهتم من تكل املقاةل حاةل عظمية ، مث دخلوا ، فأ ما س يدان 

عبدهللا احلداد فعانقه ، وأ ما س يدان أ محد بن هامش فأ كب عىل قدميه يقبلها 

واكنت تكل عادته ، قال احلبيب عبد هللا احلداد نفع هللا به : ملا اجمتعت 

معر العطاس وددان فيه ما يف أ سالفه املتقدمني من أ هل  البيت ابلس يد 

النبوي الطاهرين أ مجعني ا ىل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل ، مث زاره 
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أ يضا بعدها يف حياته وبعد وفاته . واكن الس يد أ محد بن هامش كثري الرتدد 

داد ا ىل س يدان معر للزايرة ، روي أ نه قال كنت أ ان والس يد عبد هللا احل

نرتدد عىل س يدان معر ففتح هل قبيل ، فلام رأ يت ذكل تقارصت عندي 

جمتع  نفيس ، فشكوت ذكل عىل ش يخي معر ؛ فأ قبل عيل وقال يل : ا 

نطوت ال حشاء عىل جنيهنا ، سطع  تصل حبهل حببلها ، ا  مشهل بشملها ، ا 

 نور النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل عىل جبيهنا . قال : فعند ذكل فتح يل

. وروي أ يضا أ ن الش يخ محمد بن معر بن عبد الرحمي العمودي صاحب 

اذلي يقال هل الغزايل داء ا ىل س يدان معر فقال هل س يدان معر طلق  بضه

ادلنيا ! فقال كيف أ طلقها ومل أ عقدهبا ، فصاح س يدان معر ابجلالةل وقال : 

ذ ا قرأ  هللا هللا ، مث أ قبل عليه حىت حلظه فصار هذا الردل أآخر أ مره ا 

القرءان يغىش عليه . ويف بعض الرواايت أ ن س يدان معر قال للش يخ محمد 

 بن معر املذكور عند ذكل : يكفيك مامعك أ وماهذا معناه . 

) قلت ( قول س يدان معر هذا للغزايل يف أ مره بطالق ادلنيا يشري 

ا ىل قول دده عيل ابن أ يب طالب ريض هللا عنه خياطب ادلنيا : ايدنيا 

ي ، قد طلقتك ثالما ، معر  قصري ، وجملسك حقري وخطر  غري غري 

آه من قةل الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق  آه أ ، واكن الش يخ محمد كبري، أ

واكن من كبار تالمذة  بن معر صاحب كشوفات غريبة وأ حوال جعيبة ، 

س يدان معر . ومن الكمه : صل فرضك ومص شهر  وبر وادليك وتورع 

والفرج ، وهللا هللا يف املكيال وهو اللسان ، واملزيان عند الفرق يف املال 

وهو القلب ، واللقمة يف بطن اجليعان ما بيهنا وبني هللا متعرض ، 

آفات .   واليروح بك طول ال كامم وكرب العاممئ فهذه أ مورمه لكها عاد لها أ
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قالوا : واكن ردل من قرابته ودريانه أ ل معودي أ هل بضه يبات 

ذا لك ليةل انمئا ع ىل سطح داره حبيث يراه الش يخ محمد من داره ، واكن ا 

انتبه من نومه الصبح قال : ايش يخ سعيد ايمعود ادلين ، اي هللا ابجلنة ، 

ذا مسعه يقول ذكل انداه من خلفة فا 
1
داره قائال : وح وح وح  ثالث  

مرات ، فاكن ذكل دأ به ، فلام أ كةر عليه وفهم خطابه دليه قال : صه اي أ به 

د ؛ البقر ماتطلع الرمي ، فقال واجلنة ماتقع للنمي . وقال : ويل ل هل محم

دوعن من والية اال ثنني ، فزيمعون أ هنام محمد بن سعيد وحسني . قالوا 

واكنت الطيور تدخل عليه البيت اذلي هو فيه ورمبا برحت عىل رأ سه 

ريض هللا عنه ، واكن حيدث عن ليةل القدر من رمضان ويلوح ا ىل جمئ 

ليه ، واكن عىل سرية حس نة من الورع والزهد وتر  ادلنيا ا خلرض ا 

واال عراض عن الناس ، واكن حصورا من النساء اتراك للشهوات موفقا 

مسددا مؤيدا بتوفيق هللا وتسديده وتأ ييده ، وتواله هللا اذلي نزل 

نفاق يف سبيل هللا والتصدق  الكتاب وهو يتوىل الصاحلني ، واكن حيب اال 

نه رمبا ابع شيئا من ماهل وأ نفق مثنه ، فيقال عىل الض عفاء واملساكني حىت ا 

منا أ ان  نك تؤثر بيع املال وهو غري محمود فيقول : ال ا ين لست أ بيع وا  هل ا 

ليه بقوهل تعاىل  } ا ن هللا اشرتى أ شرتي . قلت : يعين ثواب هللا املشار ا 

سبيل هللا فيمقُتلون من املؤمنني أ نفسهم وأ مواهلم بأ ن هلم اجلنة يقاتلون يف 

ويُقتملون وعدا عليه حقا يف التوراة واال جنيل والقرءان ومن أ وىف بعهده من 

                                                           

1
 اخللفة : النافذة وقدتقدم معنا تعريفها  
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هللا فاس تبرشوا ببيعمك اذلي ابيعمت به وذكل هو الفوز العظمي {
1
وقوهل  

} ويطعمون الطعام {تعاىل 
2
ليه بعض الناس بيشء من اللحم   الآية . وأ ىت ا 

ن هذا ملن حيب نفسه ، فامتنع السمني اشرتاه هل وشواه ؛ وقال  هل ا 

الش يخ من أ لكه وقال هل : ا ين لست أ حب نفيس ، مق تصدق به عىل فقري 

مس تحق ومد مثنه . واكن معزتال يف بيته وحمتجبا عن اخللق ، جيود بلك 

خالص ودد اليبقي واليذر ، واكنت وفاته يوم الثلوث  ماجيد بنية وا 

وقربه ببدل  نني وتسعني وأ لف ،اث ه  1092التاسع عرش ربيع ال ول س نة 

معروف يزار ، وقد زرانه قصدا وامحلد هلل . وحيك أ نه قال : رأ يت  بضه

يف املنام س يدي الش يخ سعيد بن عيىس العمودي فقلت هل : ايخبتنا 

ليك حيث حنن من أ والد  أ وكام قال ، فقال يل الش يخ سعيد :  ابلنس بة ا 

 ددله . انهتى  .ايخبتمك يب وايويلمك مين ؛ ومن سعف ابع 

منا ذكرت هذه الرتمجة هنا للش يخ محمد املذكور ل هنا من مجةل ما   وا 

حنن بصدده من الثناء عىل س يدان معر، ونرش شامئهل احلس ىن الغرر ، قال 

نه مين {تعاىل  حاكية عن خليهل  } مفن تبعين فا 
3
} قل هذه وقال حلبيبه  

 {سبييل أ دعوا ا ىل هللا عىل بصرية أ ان ومن اتبعين
4
 فافهم فديت من فهم ، 

 ل ما مه يف هذا الزمان وهللا املس تعان . يرتف ، وقل عوأ نصف وعرف فا

                                                           

1
 التوبة  111الآية :   
2
 اال نسان 8الآية :   

 إبراهيم 36اآلية :   3
 يوسف 108اآلية :   4
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وقال الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس كنت دالسا عند س يدان 

معر فقال : امحلد هلل ايعيل ا ن هللا قد برشين بس بعني وليا من أ والدي ، 

ن هذا الصل  ب يوقال هل مرة : ا 
1

ال ويل . وأ شار ا ىل صلبه ال خيرج منه ا 

قلت : وهذا القول من س يدان معر يناسب ماروي عن الش يخ أ يب بكر 

ال من  بن سامل ابعلوي أ نه قال : ا ين سأ لت ريب أ ن الخيلق من أ والدي ا 

أ راد صالحه فأ عطاين ذكل . واكن س يدان معر ريض هللا عنه خيرج من 

 امجلاعة يف بيته يف أ وقات الصالة واكن بيته يف رأ س بدل حريضة فيصيل

ىل  مسجد اجلامع ، واكن خيرج أ ول الهنار يزور وادله عبد الرمحن مث يعود ا 

بيت صنوه عقيل بن عبد الرمحن حيرض درسه ، واكن صاحب صرب عىل 

ىل  ذا عمل ابجلنازة يسري معها من البيت اليت متوت فيه ا  نه ا  الطاعات حىت ا 

ذا طرحت فيه دلس ا ىل سارية من سواريه يقرأ  ويس متع  املسجد ، فا 

ذا زلوا ، واليلكم أ حدا أ بدا واليرت  أ حدا يلكمه ،  القرءان ويرد علهيم ا 

ن خمالطهتم مس قاطع عىل  واكن حيب العزةل والفرار من اخللق ويقول : ا 

آه بعض مريديه يف بعض ال وقات بعد صالة يشء من  ادلين ، وقد رأ

ليه ، الصلوات عىل مصاله وهو ينحي عن نفسه شيئا يش به اذلر م  قبال ا 

ن هذه اخللق مقبلون ا يل وأ ان أ نفر مهنم . قلت :  فقال هل ماهذا ؟ فقال : ا 

مارواه الطرباين عن أ نس ريض هللا عنه قال : دخلت عىل  يكاحيوهذا 

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل يوما فوددته يدفع شيئا بيده ، فقلت 

ا تطاولت يل فقلت لها ايرسول هللا ما هذا اذلي تدفعه ؟ فقال : ادلني

                                                           

1
 الصليب  هو أ سفل الظهر ابلتصغري  
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ليك عين . احلديث . ف م دده املكرم افهم واعمل أ نه عىل ذكل القدم قدا 

 صىل هللا عليه وأ هل وسمل . 

دالسا يف بعض يوماحيك أ يضا أ ن س يدان معر املذكور اكن  وقد

ال ماكن يف بدله حريضة مفرت عليه قافةل كبرية فهيا من أ نواع احلبوب 

م يف عني الناظر ، ويه أ عين القافةل من أ نذار ا يعظمموالبضائع وغريها 

بعض ساداتنا أ ل أ يب علوي ، فقال بعض الناس لس يدان معر أ مل تر ا ىل 

هذه القافةل اليت خترج لبين فالن يقول ذكل ابس تعظام لها . فقال هل 

س يدي معر عند ذكل : ايهذا لوكنا نريد ذكل مل يتجاوز هذه البدلة منه 

شارة يشء ولكن النريده ولي ليه نظر . انهتى  . وفيه ا  س لنا فيه رغبة وال ا 

ا ىل ماروي يف الصحيح أ ن النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل قال : لواكنت 

ادلنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقا اكفرا مهنا رشبة ماء . وروي أ ن 

ىل بدل الس ياحني  خيبعض املشا وأ قام هبا مدة واكن صاحب  بضهأ ىت ا 

لباس بعض حوال وماكشفات ، واكن رمبا طلب منه توحيد وهل أ   الناس ا 

فيلبسه ، وأ اته الش يخ أ محد بن سعيد العمودي واكن ممن لبس من يد 

س يدان الوادل معر املذكور ، فطلب من ذكل الش يخ أ ن يلبسه فقال هل : 

قد أ لبسك ش يخ قبلنا والعاد حتتاج ا ىل لباس غريه وامتنع أ ن يلبسه ، 

 ل نه مل يعلمه بذكل أ حد قبل ذكل .  وذكل من قبل الكشف

وحيك عن صالح ابن قامس العذري تلميذ س يدان معر أ نه قال : 

ىل بيته لقصد الضيافة  وذكل هل كنت عند س يدان معر فطلبه بعض الناس ا 

؛ واكن جييب من دعاه عىل ذكل وحيمتل املشقة ، قال وكرب س نه مع ثقهل 

ىل الناس وتر  كت املسري ا ىل بيوهتم فا ن صالح قلت هل : لو اعتذرت ا 
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منا نأ يت ا ىل بيوهتم ل دل نفعهم ومصلحهتم فا ان  ذكل يشق عليك ، فقال ا 

ذا دخلنا بيتا أ ن يغفر هللا ذنوب أ ههل ، قال  نرى من فضل هللا أ ان ا 

صالح جفئنا معه ا ىل بعض البيوت وهو مطلوب للضيافة عند أ هل البيت 

ق  باهلم وأ ردت أ ن أ ديل عىل مصب فلام أ قبلوا ابلعيش قبل الغسل أ خربته اب 

املاء وأ غسل عليه مفنعين وقال : العيش اذلي معهم لنا الحيتاج ا ىل الغسل 

ذا هو أ قراص وحلم مضيب ، فعلمت أ ن هللا أ طلعه عليه  ، فلام طرحوه ا 

ليه .   قبل أ ن يصل ا 

ويصدق ما قاهل س يدان معر واعمتده هنا ماقاهل ال س تاذ أ بوعيل 

و أ ن وليا هلل مر ببدلة للحق أ هلها بركة مروره حىت ادلقاق حيث يقول : ل

شارة ا ىل قوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل :  يغفر جلاهلهم . ويف ذكل أ يضا ا 

يل ذراع لقبلت . قال الغزايل :  لودعيت ا ىل كراع ل جبت ، ولو أ هدي ا 

ىل أ نه لو دعي ا ىل كراع  قال العلامء : وأ شار صىل هللا عليه وأ هل وسمل ا 

مع بعده عن املدينة وهو ماكن ابحلجاز عىل مرحلتني من املدينة  ميمالغ

ليه . وقدداء يف احلديث أ نه صىل هللا عليه  ل داب ادلاعي ا ىل ضيافته هل ا 

وأ هل وسمل اكن جييب دعوة العبد أ ي ا ىل الضيافة . ويف احلديث عنه صىل 

 هللا عليه وأ هل وسمل أ نه قال : من دعي ا ىل ضيافة فمل جيب فقد عىص

محمدا واملرسلني ، ومن داء بغري داعي فقد دخل مغريا وخرج سارقا . ويف 

حديث يف الصحيح أ ن بعض الناس دع  النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

نسان مل يكن من جامعته املنصوص علهيم يف ادلعوة ،  ا ىل ضيافة فتبعه ا 

ن ه فلام تلقامه صاحب البيت قال هل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : ذا ا 

ال رجع ، فقال  نسان تبعنا من عرض الطريق فا ن تأ ذن هل دخل معنا وا  ا 
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بل يدخل معمك ايرسول هللا . ويف الصحيح أ يضا : أ ن ردال فارس يا دع  

النيب صىل هللا عليه وسمل لضيافة صنعها من اللحم واخلزب واكن مليح 

ه املرق واكنت عائشة ريض هللا عهنا حارضة عنده ، فقال صىل هللا علي

منا دعوتك وحد  فراجعه مرارا  وأ هل وسمل : وهذه ؛ يعين عائشة ، فقال : ا 

عىل أ ن يأ تيه هو وعائشة حىت أ دابه ، فقاما يتدافعان ا ىل بيت ادلاعي 

منا قصده صىل هللا عليه وأ هل وسمل نفع ادلاعي  دخال الثواب وحدهام ، وا  وا 

 عليه . انهتى  .

قال الشعراوي  
1

يراد هذا احلديث يف  كتاب اليواقيت بعد ا 

دع  الوراثة احملمدية والتخلق بأ خالق  واجلواهر يف عقائد ال اكبر : ومن ا 

ذا  النبوة املهدية فليعرض نفسه عىل هذا احلديث وأ نه هل تطاوعه نفسه ا 

نسان مثل هذا الفاريس اذلي دعا رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل  دعاه ا 

حبضور ليه وأ هل وسمل وحده فرشط عليه رسول هللا صىل هللا ع وسمل 

ىل بيته أ ن  عائشة معه ثالث مرات حىت وافقه الفاريس مث قاما يتدافعان ا 

} قل ا ن كنمت حتبون هللا فاتبعوين يفعل مثل مافعل متبوعه اذلي قال 

حيببمك هللا {
2
انهتى  . وقد قيل للش يخ معروف بن فريوز الكريخ أ نت  

منا أ ان ضيف أ   ليه ! قال : ا  نزل حيث أ نزلوين . واكنت لك من دعا  متر ا 

ن أ خا  برش احلايف اليأ لك ،  ليه طيبات الطعام فيأ لك ؛ فيقال هل ا  هتدى ا 

                                                           

1
الش يخ عبد الوهاب الشعراوي اترة يلقب ايلشعراين واترة ابلشعراوي والك اللقبني  

 حصيحة 
2
 أ ل معران 31ية : الآ   
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منا أ ان ضيف يف دار موالي  فيقول : أ يخ قبضه الورع وأ ان بسطين املعرفة ا 

 همام أ طعمين أ لكت . 

رجعنا ا ىل ذكر ما ورد من الثناء عىل غوثنا ، وقال الس يد اال مام 

 املريدين وقدوة السالكني ، ذو العلوم الوهبية واجلذبية شهاب ادلين وقبةل

والكسبية ، والفتوحات الغيبية ، الرشيف أ محد بن معر بن عقيل الهندوان 

اثنني وعرشين ومائة وأ لف ريض هللا ه  1122ابعلوي املتوىف جفأ ة س نة 

عنه ونفع به : عزمت مرة لزايرة الس يد معر العطاس من ترمي ، فلام كنت 

ثناء الطريق رأ يت ك ين قرأ ت عليه خطبة رساةل القشريي أ وقال خطبة يف أ  

رشح الرساةل لزكراي ؛ فاكتفيت بذكل ومل حيصل يل ا جامتع ابل جسام . 

انهتى  . وروي أ نه ملا سمل من س يدان معر بعض الناس عىل الس يد أ محد 

ظهار رسور  املذكور قام قامئا ورد سالمه يف حال القيام برفع صوت وا 

 ال لسالمه واحتفاال بالكمه . ا دال

وقال س يدان اال مام العارف ابهلل الغوث للبالد والعباد احلبيب 

عبدهللا بن علوي احلداد للقلوب وال جساد نفع هللا به : ومما تفضل هللا به 

حدى وس بعني وأ لف يف جامدي الآخرة  ه1071علينا وقدره لنا يف س نة  ا 

ر املذكور أ ن أ هنض اهلمة وأ طلق يوم اال ثنني احلادي والعرشين من الشه

ال قدام ابلسعي يف جامعة من ال حصاب ا ىل زايرة س يدان وأ حد مشاخئنا 

الس يد احلبيب العارف ابهلل معر ابن عبد الرمحن العطاس ، واكن اال جامتع 

به يف داره حبريضة ؛ قال : وحصلت لنا بسبب اال جامتع هذا فوائد ومنافع 

مدادات ظاهرة وابطنة ، وذكل  من فضل هللا . قال : ومن مجلهتا أ ين وا 

ايه ما معنا ا ال هللا تعاىل ،  طلبت منه اخللوة خفال يل فكنت أ ان وا 
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ال  طالعه ، مفا ذكرت هل شيئا ا  فكشفت هل من مجةل أ مري ترباك اب 

ظهار ذكل  واس تحس نه وأ قر عليه ، وأ كةر ماحيثين عىل ادلعوة ا ىل هللا وا 

د ، والمتست منه شيئا من اللباس مع للخاص والعام من غري مباالة بأ ح

اال ذن العام فيه وقال : أ لبسك وأ لبس منك وانزتع عاممته ووضعها عىل 

رأ يس وانزتع عامميت ووضعها عىل رأ سه . قال : واجمتعت به قبل هذه 

ان رسان من حرضته قاصدين زايرة الش يخ  السفرة ابحملل املذكور ، مث ا 

يف أ صل اهلمة زايرة الش يخ معر سعيد بن عيىس العمودي واكن الشأ ن 

املذكور من ال حياء وزايرة الش يخ سعيد من ال موات وما اندرج يف مضن 

ذكل من زايرة عباد هللا الصاحلني ال حياء وال موات فهو الحق به واتبع هل 

. قال : وقد اجمتعنا يف هذه السفرة جبامعات من أ هل اخلري والصالح 

تفاقات حس نة وموافقات رشيفة مس تورين ومشهورين وحصلت معهم ا  

ومذاكرات لطيفة ، قال : مث ا ن هللا تعاىل وهل امحلد خمت ذكل مبصادفة 

ويه عىل الطريق فدخلناها لزايرته  حورهالس يد معر املذكور أ وال ببدل 

ىل أآخر يوم امجلعة ، وحصل أ يضا يف  وبقينا عنده من عش ية يوم امخليس ا 

ال هللا ، وبعد ماودعنا هذا اال جامتع الثاين من املدد واخل ري مااليقدر قدره ا 

الس يد معر ورصان مبوضع خارج البدل اتبعنا خشصا ومعه عاكز وقال هذا 

لمك من الس يد معر ، فأ ظهران البشارة حني عرفنا اال شارة . انهتى  نقلته من 

كتاب غاية القصد واملراد اذلي مجعه الس يد جامل اال سالم محمد ابن زين 

 يف مناقب س يدان عبدهللا احلداد املذكور . بن مسيط ابعلوي 

وفيه أ يضا مما حاكه عبد هللا بن صاحل ابكثري قال : زرت مع 

س يدي عبد هللا احلداد وادي دوعن فلام رجعنا منه مضينا عىل الس يد 
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العارف معر ابن عبد الرمحن العطاس ا ىل حوره ؛ مث طلبنا اال ستيداع منه 

فسحوا لنا فطلب املساء عنده تكل الليةل ،  فقال هل س يدي عبد هللا : ا 

ن كنمت أ ردمت دلوس نا  ن عندمك وا  الليةل خوفا علينا من املطر فنحن نسريا 

شاء هللا واليكون رش ، قال فرسان فلام وصلنا الكرس ] ابلسني املهمةل 

والراء [ طلع السحاب وأ رعد واكن هنا  عريش فدخلناه امجليع ، واكن مع 

ه ابلتسميع وأ ان يف طرف اجمللس ، فذكرت يف س يدي بعض املسمعني فأ مر 

طلع عىل وقوع  نفيس عند ذكل قول س يدان معر لنا يف املساء ووقع يل أ نه ا 

ذكل ، فعند ذكل اكشفين س يدي عبد هللا قائال : من هذا اذلي يتأ ال 

عىل هللا ويقول كذا وكذا وذكر ماخطر يل مجيعه . قال : واكن ريض هللا 

زايرة دوعن هل  احلداد يزور دوعن فاتفق عنه يعين س يدان عبد هللا

يف حياة الس يد اجلليل معر ابن عبد ؛ مرتني وحريضة ثالث مرات 

الرمحن العطاس ومرة بعد وفاته ، قال وأ ظهنا بعد رجوعه من احلج لبيت 

هللا احلرام . انهتى  . وقال س يدي عبد هللا احلداد فامي نقل عنه : نود أ ن 

الد ولكن منعنا من ذكل تعلق الناس بنا نزور املشاهد ونطوف الب

واتباعهم لنا ، وكنا نغبط الس يد معر ابن عبد الرمحن العطاس عىل 

اختالفه والرتدد يف البدلان لدلعوة ا ىل هللا من غري أ ن يتبعه أ حد ، قال : 

منا هو من  ولعل امتناعهم عن مثل هذا الس يد مع كرب حاهل ودالةل قدره ا 

ولياء . ابب الترصف اذلي يكون   لل 

) قلت ( ويؤيد قول س يدان عبد هللا احلداد املذكور هنا ماروي 

ال من أ ردانه . انهتى  .ومثل ذكل ماروي  لينا ا  أ ن س يدان معر قال اليأ يت ا 

يف مناقب الش يخ حميي ادلين عبد القادر اجليالين عن بعض تالمذته أ نه 
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عرض هل أ حد قال : خرج س يدي عبد القادر لصالة امجلعة وأ انمعه فمل يت

من الناس ومل يصاحفه أ حد ، فوقع يف نفيس من ذكل يشء ، مفا أ متمت 

خاطري حىت أ قبل الناس عليه من لك دانب حىت أ سقطوين وحالوا بيين 

وبينه بكةرة الزحام ، فلام انكشفوا عنه قال يل : أ ما علمت أ هنم اليقبلون 

ال كذكل ، أ و  قباهلم والينرصفون ا  ذا أ ردان ا  ال ا   ماهذا معناه . علينا ا 

رجعنا ا ىل ما كنا بصدده من الثناء عىل غوثنا قالوا : واكن س يدان 

معر من شدة ماهو عليه من اللطف وامخلول والهرب من الناس رمبا يدخل 

ال أ هل البيت  أ وأ قل  بعض البدلان فيقمي هبا ثالثة أ ايم أ وأ كةر اليعمل به ا 

ىل . وقال س يدان عبد هللا اذلي هو فيه أ ودارمه القريب أ ومن شاء هللا تعا

آية  ن الس يد العارف ابهلل معر ابن عبدالرمحن العطاس اكن أ احلداد أ يضا : ا 

ين طلبت من هللا تواضعه وزهد الش يخ  يف التواضع وطرح النفس ، وا 

شيبان بن أ محد بن سهل بن ا حساق فأ عطانهيام . قال ولكام داء يف تزنهل مع 

لهيم حسانه ا  مع الرفق واللطف وخفض اجلناح ولني  الناس واحامتهل مهنم وا 

اجلانب هلم ، ومداراة أ هل اجلفا مهنم ، ورؤية ماعليه من احلقوق دون ماهل 

 ؛ أ دل دليل عىل التواضع . 

وقال الس يد اجلليل اال مام احلفيل القطب الشهري البدر املنري محمد 

حق للك ذي رأ س أ ن يوطي  بن علوي ابعلوي نزيل احلرم الرشيف :

عمر ابن عبد الرمحن العطاس ، وعزة املعبود ا ين ل مسع اخلاانت رأ سه ل

ماحتت أ دمي السامء أ فضل من معر ابن  ترضب هل يف السامء .مث قال أ يضا :

عبدالرمحن العطاس . انهتى  . وس بق ذكر سبب ذكل ونسب الس يد محمد 

 املذكور يف فصل احلاكايت . 
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ريض هللا عنه  رجعنا ا ىل الالكم عىل فضائل س يدان معر ، واكن

يقول كثريا عند أ حصابه : قديم هذه عىل قدم الش يخ عبد القادر اجليالين 

حتجب عين  .وملا مسع الكم الش يخ أ يب احلسن الشاذيل حيث يقول : لو ا 

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل ساعة ماعددت نفيس من املؤمنني ، 

وأ هل وسمل حلظة  قال : وأ ان لو ا حتجب عين رسول هللا صىل هللا عليه

ماعددت نفيس من املؤمنني ؛ كيف يغيب عنا وهو صىل هللا عليه وأ هل 

وسمل عني وجودان . ومسعت بعضهم يقول : بلغنا أ ن س يدان معر أ عطي 

ن مل يشاء جيوع أ نه الترصيف العام حىت  ن شاء جيوع ويأ لك أ لك ، وا  ا 

ن شاء أ ن ال ينام ن شاء النوم انم وا  اليأ تيه النوم ،  واليأ لك مل يأ لك ، وا 

متنع كام تقدم .  ن شاء منعه ا  ن شاء أ ن يزوره أ حد من الناس زاره وا  وا 

ذا كره  وكذكل يف مجيع ما يتعاطاه اال نسان من مذلوذات ادلنيا ، وأ نه ا 

املسري ا ىل عند بعض الناس يف دعوهتم يصور هلم خشصا عىل صورته 

د ابمشموس محمد بن أ مح شموسفيظنون أ نه هو . وقال الش يخ مشس ال 

دخل عيل من عامل الغيب يف بعض الوقائع الش يخ معر ابن الفارض وقال : 

ايمحمد قل ، يعين الشعر ، جفرى عىل لساين مثل الس يل العرم ، فلام 

خرج الش يخ معر دخل عيل ش يخنا احلبيب معرابن عبد الرمحن العطاس 

مل يقهل .  وقال يل : أ تر  الشعر فا ن رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل

قال الش يخ محمد : فامتثلت أ مر س يدي معر وخالفت أ مر ابن الفارض نفع 

هللا هبم امجليع . وقال بعضهم : ملا حتقق الس يد معر ابن عبد الرمحن 

العطاس حبقيقة عايل مقام الزهد يف ادلنيا وأ عرض عهنا ابللكية وتر  

باعه وتالمذته رئاس هتا ورفض داهها ظهر ذكل الزهد عىل مجيع أ حصابه وأ ت 
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ليه ، فرتامه امجليع من أ زهد الناس فامي زهد فيه واملنتس بني ا ىل  املنتس بني ا 

ماهمم نفع هللا به .   ا 

) قلت ( وهذا ظاهر الريب فيه واللبس خيفيه ، حققنا هللا بذكل 

ويرس لنا ماهناكل ، وأ راان ادلنيا كام أ راها أ نبيائه املرسلني ، وأ وليائه 

ىل غرورها ، والنغرت بزخرف زورها ، فا هنا حلوة املقربني ، حىت ال نركن ا 

خرضة غرارة حسارة أ حسر من هاروت وماروت ، يه وما أ درا  مايه ؛ 

غرت أ صناف املاليه ابملاليه . وقد قال املكل اجلواد لنبيه اذلي هو أ كرب 

} المتدنَّ عينيك ا ىل ما متعنا به أ زوادا مهنم والحتزن علهيم واخفض الزهاد 

ك للمؤمنني {جناح
1
} وارضب هلم مثل احلياة ادلنيا كامء أ نزلنا  وقال تعاىل 

من السامء فاختلط به نبات ال رض فأ صبح هش امي تذروه الرايح واكن هللا 

عىل لك يشء مقتدرا * املال والبنون زينة احلياة ادلنيا والباقيات الصاحلات 

خري عند ربك ثوااب وخري أ مال {
2
زهد يف  ادلنيا حيبك هللا  ويف احلديث : ا 

الناس حيبك الناس . وروي عن ابن مسعود ريض هللا  أ يدوازهد فامي 

ىل أآخر  عنه أ نه قال : ركعتان من زاهد عامل خري من عبادة املتعبدين ا 

ادلهر أ بدا رسمدا . وقال بعض الصحابة رضوان هللا علهيم أ مجعني لصدر 

جهتادا من أ حصاب رسول التابعني رضوان هللا علهيم : أ نمك أ كةر أ عامال وا

هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل ومه اكنوا خريا منمك ، قيل هل ولـم ذكل ؟ 

قال : اكنوا أ زهد منمك يف ادلنيا . انهتى  . وقال أ يضا بعض الصحابة 

                                                           

1
 احلجر  88الآية :   
2
 الكهف 46 – 45الآايت :   
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املتقدمني لبعض من تأ خر عهنم من الصدر الثاين من التابعني : أ دركنا 

انني ، ولورأ ومك لقالوا هؤالء من أ قواما لو رأ يمتومه لقلمت هؤالء من اجمل

هدان الرصاط  اي  نس تعني ، ا  اي  نعبد وا  املنافقني . فياماكل يوم ادلين ، ا 

املس تقمي ، رصاط اذلين أ نعمت علهيم من النبيني والصديقني والشهداء 

آمني .   والصاحلني غري املغضوب علهيم وال الضالني أ

ا معر مطابق حلاهل ) قلت ( وهذا الكم نفيس يف الثناء عىل غوثن

ريض هللا عنه نقلته من كتاب تنبيه الغافلني وترايق الواصلني يف رشح 

راتب س يدان معر للش يخ عيل ابن عبد هللا ابراس يف خامتة رشحه املذكور 

أ حببت  ) عزيز املنال وفتح ابب الوصال (عىل راتب س يدان معر املسم  

لي ك أ هيا احملب لنا ، الراغب فامي ذكره هنا ملا فيه من جوامع الثناء ل هديه ا 

حماسن هذا اال مام  ء املصد لتندي نرشس ناعندان ، واملتعطش الطالب لل 

ذ قد عز عليك  يراد ماتسمعه من الالكم ، ا  لتقر عينك ببلوغ املىن ، عند ا 

نقضاء أ ضغاث ال حالم ،  اال جامتع به ال نطواء تكل ال ايم ؛ وانقضاهئا اك 

م يف حنادس الظالم ، ل ن يف التذاكر تسلية والحئ الربق يف مرتامك الغام

ملن اكن هل يف حمبة أ هل هللا غرمي غرام ، ويف التعلق هبم ذاتعلق واهامتم 

، كام قال صاحب اهلمزية فامي ساق من الكمه احللو النظام ، شعرا يف 

 س يد ال انم عليه أ فضل الصالة والسالم : 

ن عزمهنا اج ــه   وتزنه يف ذاته ومعانيـــــــــــــــ س امتعا ا   تالءــ ا 

 ــالها عليك اال نشاد واال نشاء  وامل  السمع من حماسن أ مـــ

قال الش يخ عيل ريض هللا عنه : وعند فتوح أ بواب ال حوال 

الروحانيات ، والتحقق ابلصفات الساموايت ، يكون مسري املريد ابهلمم 
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طباق السموات  العاليات ، اليت يرىق هبا يف احلاالت السنيات ، وخيرتق

ىل املقامات ، ومن هنا ترشق عليه مشوس  ، ويرتقي عند ال حوال ا 

الهناايت ، وتتجىل عليه لوامع الكشف من حقائق ال سامء والصفات ، 

والسري بأ عامل اخلريات وكسب احلس نات ، بأ عامل اجلوارح وحترير النيات 

هو يف ، يف مقام اال سالم ابل وراد املوصةل ا ىل ظاهر القلب اذلي 

ىل القلب اذلي هو  اال صالح عند أ هل الطريق هو سري النفس ابل عامل ا 

فتح ابب اال ميان ، اذلي هو اخملاطب به سائر العباد ، والسري ابال ميان 

القليب هو سري القلوب ا ىل هللا يف عوامل الغيوب ، اذلي حظي هبا أ رابب 

ىل  أ ن تلوح هلم شواهد ال حوال السائرين ا ىل هللا ابلقلوب بأ نوار اال ميان ؛ ا 

العيان ، وينخرطون يف سكل احملبة فيعودون يف الوجود كام بدأ مك تعودون 

فريقا هدى يف مشارع امجلع احليس كام نطق به احلديث القديس بقوهل : 

ماتقرب ا يل املتقربون مبثل أ داء ما افرتضت علهيم ، وذكل يف مقام 

 سري القلب ا ىل هللا يف اال سالم ، واليزال عبدي يتقرب ا يل ابلنوافل يف

ىل أ ن تتجىل هل مقامات اال حسان ، فيحظ  ابحلب  دردات اال ميان ا 

لهىي والكشف العرفاين فيجد لك يشء فاين من ذاته وصفاته وأ فعاهل ،  اال 

فيكون يف مظهره ابلباءات ؛ يب يسمع ويب يبرص ويب يبطش ويب مييش 

والشهود ، وحتيا به  ويب يفعل ، ويعود أ يضا رمحة للوجود ، وموضع النظر

معامل الس نة ، وتنكشف به ملن هل نصيب من اال ميان ماحيجب عن العامل ، 

ويرىق ابس تنشاق أ خالقه ومظاهر طلعته ا ىل ما اس ترت من احلقائق ، 

 رمحة من هللا سابقة ، ونعمة عىل اخللق اتمة . 



 85 

مث قال : ولرنجع ا ىل ماحنن بصدده من ذكر حتقيق العاملني بأ عامهلم 

ذا ذكر اذلاكرون يف هذا  ، وصدق نياهتم يف أ فعاهلم وأ قواهلم . قال : فا 

الراتب الرشيف ؛ يعين راتب س يدان معر عىل حتقيق اجلزاء فقد علمت 

أ هيا املريد ما انطوى عليه من ال ذاكر ، وماجيمع من الفضائل مما وردت به 

وما اندفع به  ال خبار والآمار ، وما احتوت عليه معانيه من لوامع ال نوار ،

من املرضات وال رضار وكسب احلس نات . فا ن كنت من أ هل اال ميان فلام 

ن كنت من أ هل الكشف فلام فيه من نيل  فيه من رفع ادلردات ، وا 

املقامات كغريه من أ فعال اخلريات . مث قال : ولكن هذا الراتب ملا مجع من 

آانء اظ سنيات ال ذاكر احملتوية عىل مايتجدد من ال  لليل والهنار عىل هور أ

ختصار ، حيق ملريد طريق املزيد أ ن يعتين به عىل مواظبة اذلكر به  قرب ا 

جياز واختصار ، وقد  حتوى عىل عدة أ ذاكر مع ا  يف الليل والهنار ، ل نه ا 

علمت أ ن ال وراد يه طريق السالكني وهجري املريدين ، ولك ذكر منه قد 

احلساب ا ىل رفيع  حيتوي به مضاعفات احلس نات ، ويرتقي به عند

ادلردات ، ويفتح ابب تريق احلاالت ، مث يتحىل برفيع املقامات ، وتتجىل 

عليه أ نوار ال سامء والصفات اليت مجموعها روح القدس النافث يف الروع 

احملمدي لتجيل اذلات ، ولك واحد من الس بع الصفات ومبجموعها يتلق  

وميد هللا من عني اجلود ،  مايظهرهالوارث احملمدي املفيض عىل الوجود ، 

هللا به سائر الوجود فهو اخلليفة يف ال رض ، اذلي يف حقيقة الطول 

والعرض ، وهو حمل الرمحة اليت أ نزلها هللا يف الكون واليت يرتامح هبا 

اخلالئق من اال نس واجلن واحليوان والنبات وامجلادات ، ويقوم هبا نظام 

لهوائية والربزخية وامللكية الساموية العالـم تبايعه ال رواح ال رضيه وا
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العنرصية ، وهو مرتبع عىل رسير املكل بني العاملني ، يفيض علهيم ماتقبهل 

الطبائع وتس توي به الصنائع ، هذا من حيث حقيقة اخلليقة ، وأ ما حقيقة 

احلقيقة مفجيل التسعة والتسعني الرمحة املدخرة لدلار الآخرة اليت الهناية لها 

ها هذه الواحدة الوجودية ، املقيدة ابل حاكم يف مقامات اال ميان اليت تمكل 

واال سالم ، فهىي اليت يدخل مهنا ا ىل جمايل تكل الرحامت املتسعات اليت 

المنهتى  ا ىل غايهتا ، والوقوف عىل هنايهتا ، فهىي مما وراء ادلارين احلاوية 

ذ يه حرضة اال ماكن والتكوين والمتكني  والثبوت لللكامت اليت تنفد ، ا 

والتلوين ، ويه النفس احملمدية الليةل املباركة اليت يفرق فهيا لك أ مر 

حكمي ، والمتسع ملا حوت عليه هذه احلرضة ، والمامجعته هذه النظرة 

ىل الكون فتكون .   اليت نظر هللا هبا ا ىل الوجود فودد ، وا 

ىل أ عايل لك موضع ) قلت ( امسع واقنع مث اتبع لت جمع وترفع ا 

وى وتطمع ، ماتضمنه هذا الثناء العظمي املشار به ا ىل هذا اال مام هتمما

الفخمي ، وما احتوى عليه مقامه املس تحق للتبجيل والتكرمي ، والتعزير 

ذ هو للقوم هو الزعمي ، فافهم هديت من يفهم لقد بني  والتوقري والتقدمي ، ا 

أ وقع الامتم كل املكنون ، وأ وحض املصون وأ ظهر اخملزون ، وأ ش بع الالكم و 

يف مدح هذا اال مام عايل املقام ، اذلي جعهل هللا رمحة لل انم ، مث أ نشأ  

 يقول شعرا :
 ـرا يف كون كوين رسمداـايظا هــــــ  ايمجمع البحـــــــرين ايرس الندى

 ر منك كام بداـوالآن اكن ال مــــــــ  قدكنت أ ثبت يف وجود  غـريه

 ـــال أ سوداغيبة التكوين ليـــــــ يف  انرت مشوس احلق بعدمغوضها

ــ   داــــمن طور سيناء عني مظهر أ مح  بالايحبذا نورا جتىل مقــــــــــ
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ن ه  ــــــقل زايك  ظن مفتون بعــــــيأ    ذا سدىــــعن مهنج التحقيق ا 

 أ بعدت عن س بل الطريقة والهدى  ايغائبا عنا بظلمة جــــــــــــــههل

نـــــــها مق واغتمن يف ابيق ليك عروس فضل مبـــــتدا   العمر ا   زفت ا 

 ـدراية مسعداــــربع سلم  ابلـعن   وتناشدت عن حال حادهيا مفن

 عــــن شوب تلبيس خيالطه صدى  هل من يطارحين بودد صــــايف 

 ــــر ابحلقائق مزبدايف جل بـحـــــــــ  أ م هل أ خا حتقيق يسعد حائـــرا 

 ذر قد مسع النداــــيسمعه من يف ال  رـوت حق ظاهيعلن بأ عىل ص

ن ذا الوقت ال يت  ـداـهل من جميب ابلنجابة منجـــــ  اي أ هل ودي ا 

 دااس تفت عهنم مهتام أ ومنجـــــــــو   فام تعطـــــواستنجد العرب الكرا

 داـــــعن ساديت أ هل اجلناب ال جم  هــــالرحي املعنرب عرفــــ خربواس ت

 داـاهبم مس تزنال مهنم جــــــــــــجبن  وذاــــشق أ نوا جودمه متلــواس تن 

 ـــــوال وتدر  مقصداـوتنال مأ مـــــ  ةـــيأ تيك أ فواج الندا يف رسعــــ

لهيم ابجلنان وقـــــل لـه  ايساديت ابهلل قد طال املــــــــــــدا  م ــواقبل ا 

 فيدر  من أ ايديمك يــــــــــدا عطفا  هلــــهل للمضيع معره يف هجــــــــ

ذا ظفرت حبهبم وودادهـــــ  ــــرام ويقصداوبلغت أ قىص مايـــــ  م ــــفا 

 داتلو عن ذا  امجلال ال وحــــــــال  دع عنك غزالن التغزل واسعدا

ن عاودتك من امجل   تدنيك أ وشادي بذكرامه شـــــــــدا  ارم ـــــيل مكــ ا 

قبال  ــ فاعزم عىل اال   تعــــــــــلوا ساماك يف الفخار وفرقدا  ـهمةــ منه بـــ

ــ  ــ فتبوء يف ال كوان أ عىل رتـــ ن الغــــــــري ايهذا سدى   بةـ ــ  تعطيك ا 

ــ   أ قرب وقارب واحرضن يف حرضة ــ ـ قدس ية ال وصاف مهنا يبـ  ـتداــــ

 داـــواقطع عن التسويف ابليوم أ وغ  ـلــسدد فا ن ال مر أ قرب واصـــ
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ىل أ وج النعمي الرسمـــــ  اـــالتلو عن ربع ال حبة صارفـــــــ ال ا   ــــــــداـا 

 داـــــيف شأ ن عبدمه الغريب ال وح  طفا ـواسأ ل عن العرب الكرام تع

 قلت : وقد متمت عىل هذه ال بيات بقويل  :

 ىايقدوة القادات ممن يقتـــــــــــــد  ايس يد السادات ايقطب املــــال

 دىــنسل النيب املصطف  عمل الهـــ  رانهاي أ رشف الرشفاء يف أ قــــــ

 ـــزيز املبتدايف طرقها س بال عـــــــ  ـهبيت النبوة معدن التقوى لــــ

عــــــالن الندا  ايس يدي بوش يخ مق يب عاجـــال  وامسع من امللهوف ا 

 و غداــــــــــــفامي هنا يرجو ومايرج  يدعو  بل يرجو  غوما انفعــــا

 ـمه س بل الرداوأ نهل عوان واحــــــــ  فاشفع هل عند الكرمي ومق بــــــه

 ــــمك قد عددا ــــــــحبمك يف مجعـب ف   ـاوتول من والا  اي أ س تاذنـــــ

 قداـيكون هل خفــار يعـــــــــــــ وهبم  هنم ــمن حب قوما فهو يدع  م

ــ  سعافا مبحـــــــ ــ   ـــــبوابتهوينال ا   ــنه الصداوهبم يسود وينجيل عــ

ــ  نمتــ وينال فتحا ابذلي لـ  ــني رجفات العداوينال نرصا حــــ   ــهم ا 

 ـــــــرا ابل يك يوما غرداأ وطائــــــــ  باالصـــــــ وصالة ريب لكام بكر 

 ـــــردامن ساد لك ال نبيا وتفــــــــــ  تغىش حمــــــــمد غوثنا يوم اللقا

مث قال الش يخ عيل املذكور : فقد مجعت هذه احلرضة اال ماكنية ؛ 

يعين حرضة س يدان معر ومن قام مقامه الوجود والعدم ، وأ عربت عام 

ليه التكوين ، وفاضت عهنا سوابغ الفضل ، وجتلت فهيا مظاهر  توده ا 

العدل ، فعمت سائر ال كوان ، وتعينت هبا ال عيان ، وانبسطت مهنا 

قائق وان وادلقائق وال زمان ، فأ ول مايبسط مهنا يف ال نفاس وادلال  

لهيا  عود ال عوام توالساعات وال وقات وال ايم والشهور والس نني ، وا 
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وادلهور ، ويه من أ نفاس هذا اال نسان صاحب الزمان ، الوارث احملقق 

املفصح عن اال مس ال عظم ، موضع نظر هللا من العامل يفيض العطاء عىل 

ئر العوامل ، جميل الرمحة الفائضة يف الوجود بعبارات كثرية بلك حقيقة سا

من حقائقه ولطيفة من لطائفه ، مفن حيث روحه فهو الروح ال ول ، ومن 

مدادته فهم القمل  حيث عقهل فهو العقل ال مكل ، ومن حيث مدده وا 

ال عىل ، ومن حيث قبول تعني مظاهر العلوم فهو اللوح احملفوظ ، ومن 

يث سعته فقلبه عرش حمتد الرمحة ، ومن حيث صفائه وابيضاضه ح 

جفوهرة بيضاء ، ومن حيث مجعيته للمراتب والتزنالت فهو قطب 

ال قطاب ومعود أ طناب خمية الوجود ، وقابل فائضات الشهود ، وسامء 

 أ فال  السعود . انهتى  الكم الش يخ عيل ريض هللا عنه . 
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 } خامتة {
ف عفا هللا عنه وتقبل منه : اكن س يدان معر املذكور قال املؤل 

ريض هللا عنه ماش يا عىل طريقة سلفه الصاحل من أ اكبر السادة أ ل أ يب 

علوي مثل س يدان الفقيه املقدم محمد بن عيل ابعلوي ، وش يخنا السقاف 

والعيدروس ، والش يخ أ بوبكر بن سامل وغريمه ريض هللا عهنم . واكنوا 

من التواضع وامخلول ، وهضم النفس وِلني اجلانب ،  عىل طريقة عظمية

وكراهية الشهرة والظهور ، واكنوا اليرون ل نفسهم حقا والينس بون ل نفسهم 

حاال والمقاما والعلام والمعال ، واليعتدون واليعمتدون عىل يشء من 

ال عىل وسع فضل هللا ورمحته ،  } قل بفضل أ فعاهلم وأ قواهلم وأ حواهلم ا 

ته فبذكل فليفرحوا هو خري مما جيمعون {هللا وبرمح 
1
وهذا مشهور عهنم  

ابق ، س نة ابقية يف عقهبم خصوصا ال اكبر مهنم وأ هل ال حوال واملقامات 

                                                           

1
 يونس 58الآية :   
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والعمل والعمل والزهد والعبادة ، نفع هللا هبم . وقد تقدم يشء من ذكر 

ذكل يف أآخر الفصل ال ول يف اال شارة ا ىل ما اختص به ساداتنا أ ل أ يب 

آمني .عل  وي من بني سائر أ هل البيت نفع هللا هبم أ

وقداكن س يدان معر ابن عبد الرمحن املذكور ريض هللا عنه تأ تيه  

ذا أ اته بعض  ال القليل الطيب ، بل ا  الفتوحات الكثرية فال يقبل مهنا ا 

ن اكن يشء معك من  الناس يريد أ ن ينذر هل ابملال الغايل والنخل يقول : ا 

ذكل ل ن العلوب يف الغالب يأ تهيا اال نسان اجلائع فيأ لك العلوب قبلناه ، و 

حتشام والحماذرة والخوف كام هو العادة يف اجلهة . انهتى  .   مهنا من غري ا 

ال برضاء  مرأ ة بيشء من الفضة فأ ىب أ ن يقبهل ا  وقد أ وصت هل ا 

ليه القميص  ذا أ هدي ا  وارهثا كام س بق ذكره يف فصل احلاكايت . واكن ا 

اء يقطع أ كاممه فيجعلها ا ىل رسغ الكف ، وهذا كام روي العال من الكس

صه يعن س يدان عيل ابن أ يب طالب ريض هللا عنه أ نه اكن جيعل أ كامم مق 

 ا ىل رسغ الكف . 

ليه   ذا أ هديت ا  ىل الالكم عىل أ حوال س يدان معر ، واكن ا  رجعنا ا 

ذا ركب ادلابة  حىت الشقة البيضاء القشيبة النقية يفرتشها ويدوسها حتته ا 

ينكرس بياضها ، ورمبا دهن بدنه ولبسها لهذا الغرض ، واكن مبتذال يف 

ملبسه ومسكنه ومأ لكه خاصة ، بل قد يقترص يف بعض ال ايم عىل أ قيات 

 حيت النبق ريض هللا عنه . 

وأ ما ورعه فهو ورع عظمي لكونه بتأ ييد من السميع العلمي ، واكن  

ليه بل رمبا س بقت بقرته تأ لك يف ريض هللا عنه اليقدر احلرام أ ن يتوده ا  
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يشء من معل أ هل البدل من غري قصد فيلبث أ ههل يف بيته ال ايم حيلبوهنا 

ىل القاع اليلقونه يف احمللب .   ا 

وأ ما كرمه وجوده وخساؤه فهو أ مر مشهور ، فاكن أ كرم من الرحي  

ال القليل منع نفسه وأ هل ب  ذا قل الطعام ومل يبق منه ا  يته املرسةل ، واكن ا 

من أ لكه وأ لكوا ماجيدون من ادلوم وغريه ، فيرت  الطعام يف البيت اذلي 

مفتاحه بيده ، بل رمبا قل الطعام وصار يعلقه ابلسمك 
1

يف جراب يتحني 

ال ذكل ادلوم يأ يت به  ذا نفذ الطعام ومل يبق ا  به وفود الضيفان عليه ، بل ا 

ذي سلطان .  للضيف واليبايل بذكل الضيف اكئنا من اكن من رعوي أ و

واكن غاية يف التواضع الميكن أ ن أ حدا يتخلق بتواضعه مع رشفه وعلو 

مقامه . واكن هل يف ذكل حاكايت مشهورات س بق ذكر يشء مما تيرس 

ىل بناء الفاضةل دخل عند  مهنا يف حملها . وملا بىن بيته يف حريضه وانهتى  ا 

قال هل : أ سقف ، ومد يده ا ىل السرتة فلام بلغت قامة ومدة فهيا الباين 

وقال هل : ا جعل بيت اخلالء قريبا من الباب لرياه ادلاخلون فيعلمون أ ن 

 هذا مصري ما يأ لكون ، وأ هنم هل حاملون ، فاكن ذكل قبل الباب . 

ن الزاهد يف ادلنيا   مكثل اذلي مثهل ) قلت ( وهذا كام قيل : ا 

، وأ ن الراغب ينتف شعرها ويسود وهجها لئال يراها الناس فيفتتنوا هبا 

فهيا اذلي يش يد البنيان ويزخرف ال ماكن وهيئي الفرش مثهل مكثل ماشطة 

لهيا ، فو هللا مث وهللا مث وهللا أ ن  العروس اليت تزيهنا تريد فتنة الناظر ا 

                                                           

1
السمك : بضم السني املهمةل واملمي بعدها اكف ساكنة  هو : سقف املاكن من غرفة  

 واجلراب الكيس الصغري وجحرة أ ومس تودع . 
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مثل الواثق بزهرة ادلنيا والراكن ا ىل غرورها واملصدق أ خبار تزويرها مثل 

ل ما فهيا من الذلات والش باب من يصدق أ ضغاث أ حالم املنام ، وأ ن مث

ذا قطعت أ ول الهنار فال شك يف مصريها  والتزنهات مثل خرضة الفواكه ا 

ح . ومن الرايعىل و أ  أآخر الهنار ا ىل اذلهاب ، أ ومثل من يعض عىل املاء 

شك يف نفسه فليعترب مبن  مىض من أ بناء دنسه ، بل مبا مىض هل يف 

هب من ش بابه وش باب أ بيه نفسه من ذهاب ذلات يومه وأ مسه ، ومبا ذ

وابنه وعرسه ، وعيوب ادلنيا واحضة ، وعىل ال حياء الحئة ، ويف مجيع 

ال ش ياء فاحضة ، وجتاراهتا وأ ماراهتا اكل فياء الغادية والراحئة ، ولكن ملا 

اروهتا هبالعقول زهرهتا ، وحسرهتا عىل غلبت عىل القلوب حمبهتا ، وغالت 

 ب ، وغفرت مهنا اذلنوب ، قال الشاعر : وماروهتا ، توارت مهنا العيو 

ذا كنت راضــــــــيا  هود لكـــــولست براء عيب ذا ال  والبعض مافيه ا 

 ولكن عني  السخط تبدئ املساواي  ةلوعني الرضا عن لك عيب لكي

آت من حتب ،   آتنا سيئأ ويف دعاء بعضهم : اللهم اجعل سيئأ

 والجتعل حس ناتنا حس نات من تبغض . 

دة ( أ كرب عيب يف اال نسان ذكر عيوب اال نسان ، ل ن ) فائ 

ال حاسد حاقد  آن ، فا ن اال نسان عيب بغيض العيوب اليذكرها ا  ذو شنئأ

} ولوال فضل هللا عليمك ورمحته مازىك منمك من أ حد أ بدا ولكن هللا لكه 

يزيك من يشاء وهللا مسيع علمي * واليأ تل أ ولوا الفضل منمك والسعة أ ن 
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قرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل هللا وليعفوا وليصفحوا أ ال يؤتوا أ ويل ال

حتبون أ ن يغفر هللا لمك وهللا غفور رحمي {
1
 قال الشاعر :  

 كف  املرء نبال أ ن تعد معائبه  ومن ذا اذلي ترىض جساايه لكها

نسان فيس تدل عىل أ ن هل شأ ن  نساان يذكر عيوب ا  ومىت مسعت ا 

من ذي بغي وجور وظمل وعدوان ، فال  وهوان هل شأ ن ، ل نه مك حصب

 يذكر ذنوهبم واليعيب عيوهبم وذكل ل هنم حمبوه وهو حمب هلم . انهتى  

ونعود ابلسعود ا ىل ذكر أ خالق أ سعد اجلدود ، معر اذلي معر هللا  

بأ نواره الوجود ويمكد احلسود : فأ ما حلمه ومداراته ودفعه ابليت يه أ حسن 

يف ذكل ماالحتمهل اجلبال الراس يات ،  ، واحامتهل ال ذى الكثري فهل

والصخور القاس يات فقد أ ىت ا ىل بدل حريضة وأ هلها عور هجال ، 

ال ابجلفاء ، واليدرون ماطعم الوفا والالصفا ، والمجعة فهيا  اليتلكمون ا 

والجامعة ، جفعل يسددمه ويدارهيم ويرفق هبم ويلكمهم مبا يفهمون ، 

داراة وتر  املامراة ، حىت قرهبم ابلرفق ويعرض عن جواابهتم ويعاملهم ابمل

ليه غالهبم وبقي  أ انس طغوم ، ومن مجلهتم واحد مهنم والشفقة حىت مال ا 

ليه ومل يزره ، وملا بلغه أ ن  نه مل يأ ت ا  دايف غليظ قايس ومعرض ، فا 

شعيل ، فلام بلغت تكل املقاةل ب س يدان معر ودل هل مولود ، قال اتين ودلت 

ال  س يدان معر نفع هللا به وأ عادعلينا من أ رساره قال : صدق مااب ينفعه ا 

نه أ ىت ذكل اال نسان ومن معه ا ىل  شعهل ، وأ يش ابيلقي هل ودلي . مث ا 

مزنهلم ومه جامعة حنو س بعة أ نفار يقال هلم أ ل نعامن ، ودلس عندمه يف 

                                                           

1
 النور 22 – 21الآايت :  
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بيهتم ففرحوا به ، وذكل يف بكرة امجلعة ومه اليصلوهنا ، فقال هلم ملا أ راد 

 وج من عندمه : كيف لمك تتخلفون عن صالة امجلعة وأ نمت أ انس يعتد اخلر 

ومعمك كساء مليح ثياب رايحني وغريها ، فقالوا الثياب الرايحني فهيا بمك 

جيوز لنا نلبسها يف صالة امجلعة ؟ فقال نعم ، فلام اكن وقت الصالة 

 خرجوا ا ىل املسجد يف ثياهبم فرحني مرسورين ، وفيه أ قول شعرًا : 

 وغدا ابلقصور دلهيا السواء  اقت وعزتـمكلت أ وصافه وف

 قـــادم يف يديه اكن اللـــــواء  فهو يف ديش أ هل املاكرم فرد

ولقد اكن ريض هللا عنه دامعا ملاكرم ال خالق ، ولقد طال عىل  

تفاق من غري خالف والشقاق . واكن  أ قرانه يف ذكل وفاق ، وذكل ابال 

ذا دخل عليه ردالن سأ هلام أ هيام ريض هللا عنه ونفعنا و  املسلمني برباكته ا 

أ كرب س نا من صاحبه ، فيجلس الكبري مهنام جبنبه ال مين والصغري جبنبه 

ال يرس ، ليويف لك ذي حق حقه مهنام ، مث يباسطهام غاية املباسطة 

نسان مبا يفهمه حىت اش هترت هذه  ويأ نسهام غاية ال نس ، ويذاكر لك ا 

عنه ، ورضبت ال مثال هبا فيه ومنه ، فتدبرها واعرف ال خالق الكرمية 

ليك لتسمعها مث تتبعها ، وابلعمل  من أ ين منبعها مث اتبعها فا هنا نقلت ا 

} فبرشعباد * اذلين يس متعون القول فيتبعون أ حس نه أ ولئك اذلين تشفعها 

هدامه هللا وأ ولئك مه أ ولوا ال لباب {
1
وأ ما علمه فاكن حبرا طاميا ، وأ ما  

مه وجوده فسحااب هاميا ، وأ ما حلمه واحامتهل فاكن جبال راس يا ، وأ ما كر 

، وأ ما ا رشاق أ نواره فاكن هنارا داجيا كامتنه لل رسار فاكن ليال مدهلام 

                                                           

1
 الزمر 18 – 17الاايت :   
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احلال عند النضال ليثا ضاراي مباراي ، وأ ما ا خالصه  ضاحيا ، وأ ما حامية

عاليا ، واكن يف وصدقه وتصديقه فاكن تربا صافيا ، وأ ما يقينه فاكن طودا 

مجعه حملاسن الصفات وجعائب الآايت دهرا المتناهيا . وابمجلةل فهو ريض 

ليه الغفور الرحمي يف كتابه اذلكر احلكمي فامي نعت  هللا عنه متخلق مبا أ شار ا 

نك لعىل ُخلق عظمي {به نبيه الكرمي حيث يقول  } وا 
1
فأ خالق س يدان  

مطابقات وموافقات ل خالق  معر احلسان اجلامعات العظام ، الرائقات

س يد السادات ، محمد اذلي خلقه القرءان عليه أ فضل الصلوات .  دده

مفن اجملاهدات يف فرائض ونوافل الطاعات عىل وفق ماذكره اال مام جحة 

اال سالم يف كتابه اال حياء اذلي هو أ حمك املصنفات من ربع العبادات ، 

تباع السنن عىل أ قصد املقاصد وأ   نيات عىل وفق مايف ربع ال  صلحومن ا 

آت وال فعال املردايت عىل وفق  العادات ، ويف جتنب ال خالق السيئأ

الرضيات ماحذر عنه احلجة يف ربع املهلاكت ، ومن التخلق ابل خالق 

املرضيات الرابنيات عىل وفق مارشحه يف ربع املنجيات مع زايدات عن 

، ووقيت احلرص خاردات ، فاعلمها هنا مجمالت هديت الصاحلات 

املؤذايت يف مجيع احلاالت ، وأ ما تقشفه يف ملبسه ومطعمه ومسكنه فاكن 

فامي بلغنا عنه أ ن ثوبه البياض اخلشن املنسوج من غزل العطب
2
النس يج  

زاره ورداؤه وعاممته وقلنسوته ، ومل يلبس  البدلي ال الهندي ؛ مقيصه وا 

ال مر  ودل فلبس رديفا ة ، مات عليه السواد وال املصبوغ قبل أ ن حيا  ا 

                                                           

1
 القمل 4ة : الآي  
2
 الُعطب هو : القطن  
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بأ سود وأ بيض وأ محر وثواب رحيانيا ليظهر الرسور بذكل ، فقيل هل يف  اممحم

ظهار احلزن لكراهة موته فأ ردان  ن الش يطان داء يريد منا ا  ذكل فقال : ا 

ليه ثواب أ ومقيصا فيه نقش دهن فيه  ذا أ هدي ا  أ ن خنزيه بذكل . قالوا واكن ا 

آه ينبؤ نظره  ذا اكن أ مع  ليكرس شهرته ، فاكن من رأ عنه ويس تحقره ا 

البصرية ؛ حىت حىك يل الثقة الصادق أ نه ريض هللا عنه اكن ذات يوم 

مارا يف بعض ال زقة يف بدل ش بام واكنوا أ هل ش بام يعرفونه ويعتقدونه 

ويقصدونه للزايرة ا ىل بدله حريضة ، فلام رأ وه يف بدلمه أ قبلوا عليه من لك 

ا  ردل من أ هل ترمي فأ قبل ليصاحف دانب للمصاحفة والترب  ، واكن هن

قبال الناس عليه واكن يظن ملا مسع من عظمي شهرته  س يدان معر مع ا 

املعيدية أ نه يلبس الثياب الرفيعة ، فلام شاهد ما هوعليه من التبذل يف 

س تحقره وقال : مثل هذا يف ترمي مانصاحفه ، فسمعه س يدان معر  اللباس ا 

، يكررها مجةل مرار برفع صوت . انهتى  منه فقال صدق ؛ يف بالده أ مقار 

. قلت : وهذا يناسب ما داء يف املثل السائر املرضوب ملن هل شهرة وهو 

يتبذل يف اللباس وغريه من قوهلم : تسمع ابملعيدي خريا من أ ن تراه . 

فافهم . ويف احلديث : متعددوا واخشوش نوا وأ خلولقوا . ويف ذكل يقول 

حب املقامات خياطب ردال داء زائرا هل ، فلام القامس ابن عيل احلريري صا

س تحقره جفعل يسأ هل عن الش يخ فأ مل  عليه هذه ال بيات ليعرفه  آه ك نه ا  رأ

 أ نه هو شعرًا : 

 ورائدا أ جعبته خرضة الــــــــــدمن   ـــمرــما أ نت أ ول سار غره قـ

نين ردل  مثل املعيدي فأ مســـــع يب والترن  فاخرت لنفسك غريي ا 
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جل الردل منه وعمل أ نه الش يخ . وهذه تقع كثريا لكثريين زاروا خف 

بأ صغريه أ ي قلبه ولسانه ، هبا يعلو ويسفل شأ نه ،  ء الكبار ، واملر خياملشا

فافهم . واملعيدي املذكور يف املثل هو ردل من بين معد ابن عدانن اكنت 

لتبذهل يف هل شهرة وصيت ، واكن معروفا ابملاكرم ، واكن النظر ينبؤ عنه 

عراب هذا املثل عند  اللباس وال ماث ، فرضب هل ذكل املثل ، ويف ا 

 اال عراب الكم يطلب يف كتب اللغة والنحو . انهتى  . 

رجعنا ا ىل وصف الصفات الصفيات ، من صفات س يد السادات  

وقيد القادات وكبري الصوفيات ، س يدان معر نفع هللا به مجيع الربايت ، 

ات املقامات . وأ ما املسكن فبلغنا أ نه اكن يقول أ ان غريب وبلغنا جباهه عالي

يف البدلان ليس يل ماكن تلزمين فيه مجعة . وأ ما تقشفه يف املأ لك فاكن 

بنه س يدي حسني  يكتفي بأ دىن ماودد حىت قيل أ نه ذات ليةل ظن أ هل ا 

أ نه تعىش يف بيت ابنه سامل ، وظن أ هل ابنه سامل أ نه تعىش يف بيت ابنه 

فمل يفعلوا هل عشاء تكل الليةل لكهم ، فصادف بعض ال خدام  حسني ،

خاردا خبزب طحني للبقرة فأ خذ منه كرسة فأ لكها فقال هذا عشاي . وأ ما 

مداراته للجفاة واحلساد والش ناة من املعارصين والوالة الظلمة واجلبابرة من 

رص ل ، فأ مر خارج عن احلنضاالسالطني وغريمه مع كرب احلال وحاميته ابل 

، فلقد بلغين عنه أ نه دخلت عليه أ رض من أ رايض بعض الرعااي يوده 

ديل رشعي ، واكنت قبل أ ن يأ خذها معطةل بيد مالكها ال ول ، فأ راد 

أ خدامه وأ والده حراثهتا فقال هلم : الحترثوها يك التزين يف أ عني ادلوةل 

فتنال هلم  فيأ ذونمك علهيا ، يعين ورمبا تشوش خاطره مهنم فتغار القدرة عليه

العقوبة من هللا . فانظر كيف أ شفق علهيم وتباعد عن السبب اذلي يقودمه 
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ا ىل ما جير الرضر ، ريض هللا عنه من معر ، ايخري معر لدلين معر 

 وابملعروف أ مر ، وهنى  عن املنكر وزجر . انهتى  . 

)قلت ( وذكل ل ن غالب خصومات الناس وعداوات بعضهم  

منا تكون عىل أ م ور ادلنيا وحطاهما ، وأ ما ادلين فاليعادون عليه كام لبعض ا 

 قال س يدان اال مام الشافعي شعرًا : 

لينا عــــــــــذهبا وعذاهبا  ومن جيهل ادلنيا فا ين عرفتـــــها  وس يق ا 

ال غرورا وابطـــــ ــ   الـــفمل أ رها ا   هاـ كام الح يف عرض الفالة رساب

ال جيــ ــ علي   ةـــفة مس تحيلـوما يه ا   هاــها الكب هـمـهن اجتذابـــ

ــ وا    ا ـفا ن جتتنهبا عشت سلام ل هله  هان جتتذهبا انزعتك الكبــــــــ

 مغلقة ال بواب مرخا جحابـــــــــــها  فطوىب لنفس أ قطنت قعر بيهتا

آمني .  ريض هللا عنه وجزاه عنا وعهنم وعن امجليع خريا أ

د أ نه قال : ملا زران س يدان وأ خربين الثقة عن س يدان عبد هللا احلدا 

معر ا ىل بدل حريضة رأ يناه يف غاية من التواضع اليقدر أ مكل الردال أ ن 

يتخلق به مع كرب احلال ، حىت أ نه مع دلسائه اكن اليمتزي عهنم مباكن 

ذا دلس يف اجمللس اكن ك حدمه يف  والجسادة والفراش يعرف به ، بل ا 

ذا قام  املزنل فال ينفرد مباكن معروف والفراش والزي يعرف به دوهنم ، فا 

لهيم حىت جيد جملسه قد دلس فيه أ حدمه فيجلس يف غريه .  حلادة مل يأ يت ا 

 قال : فقلت هلم ما أ قل أ دبمك مع هذا اال مام . انهتى  . 
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ذا أ ىت ا ىل يشء من املنازل يتلطف   قالوا : واكن ريض هللا عنه ا 

مع أ ههل من شأ ن قصب
1
فيقول : وذيه  دابته فيقوم ماساك رقبهتا 

2
كيف 

ذا قالوا معنا لها يشء قال هلم هاتوه ا ىل هنا  ال مر ابيكون يف عشاهئا ، فا 

ذا أ راد  نريد نشوفه ، فيبق  واليدخل املزنل حىت يراها تأ لك . واكن ا 

السفر حيمل الرساةل معه يعين رساةل القشريي يف كفة والعوارف يف الكفة 

س يد عبد هللا بن علوي احلداد ال خرى ، وملا مسع برساةل املريد لل 

ذا شئت أ ن حتيا سعيدا مدى العمر " قال ايعبدهللا بن  وقصيدته " ا 

علوي أ نقلوهن لنا ، فنقلن هل ، وهذا من غاية اتباع احلق والتواضع 

واال تصاف ابال نصاف ، ريض هللا عنه ونفعنا به واملسلمني أ مجعني . قال 

من أ ثناء قصيدة هل بعد  ضهبشاعره أ محد ابجبري امللقب أ بوعبيدصاحب 

 ماتغزل فهيا ؛ هذه ال بيات : 

 ذي يف حريضه س يدالصـوفيه  ايربنا ساكل بنور املشــــــــــــهد 

 حبر احلقيقة صاحب القطبــــية  ذي طال فرعه يف السام مث معد

 ـــيةـ ايخبت من زاره حبسن النـ   مر وس يلتنا وذي به نسعدعـــــ

ذا انت معنا مانعول  ايذي عليك اللك واللكــــــــية   من حـــــد ا 

وقلت أ ان يف القصيدة اليت عارضت هبا قصيدة أ يب عبيد املذكور  

 وجعلهتا جوااب ا ىل مسكنه يف القبور شعرا : 

 متيس هبا حاداتنا مقضـــــــــية  ــدـاي هللا بنفحة سعد مافهيا صــ

                                                           

 القصب : هو ماأتكله الدابة   1
 الدابة اليت كانت معه هبا هذه : يعين  وذيه  تصغري 2
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 يةـ ملل  سلطان مجـــع الف قطب ا  ـموردــبركة معر مأ مولنا والــــــــ

ــ   هو كزنان واذلخر ذي فيه السد  يةـ حايم مح  ساحاته احملمـــــ

ــ   طردــابلصافنات العادية يف املــــ  ـيةواملرهفات البيض والرومــ

ال واحلـــــ  ودـــمن اهرتا به حني يدلغه أ سـ  ــــمه مرقية ماينطق ا 

ــ ابلرب   دـــحيرض معه من قبل طرفه يرت  ويةــــــهمة النبهنه والــــــ

 ناه واحلس يةــ مشس الهدى  مع   ذا  اذلي هــــو يف صفاته مفرد

 ريةـــيف ادلين وادلنيا ويف ال خ  دــنروم يف داهه متام املقصـــــــــ

 يئةـ أ هـــل الغوايب والظنون الس   دــعوين عىل قطع البـــــغاه احلس

 حس يب كـــف  واخبارمه جمهـــية  دـ يشهماعاد ابذكرمه قــــــدا هللا

 وقال أ بوعبيد من قصيدة أ خرى : 

 يكون يل عند الشدائد حارض  عىس معر قدام يظهر بــــاري

 اس توص ابخدامك وربك قادر  ايهامشي ايبضعة اخملــــــــــــتار
 اورــــــماحيليت ماان لنفيس شــ  معري  تقىض اي هللا اسرت عاري

 صيدة أ خرى : وهل من ق 

 حــــــــــــــاشاه ماخيرم العروه  والآخرة عــــــــــادمعنا الراس

ــ ايخبت من سار هل ع   القطب بــــوسامل العـــــطاس  نوهـــــــ

ــ   ـــفوهــــــامنع عبيد  من الهـــ  باســ خاطر  اي الفارس اللــ

 وهل من قصيدة أ خرى : 

 ـــمل أ رابب الفضيةلحبور العــــ  رافــأ ال ايربنا ســـاكل ابل شــ
 وعدا لك ذوابــــــــــــــة طويةل   وخص صاحب الوقت اذلي انف

ذا لك غلـــــــــ  افسمعر كزني وذخري يوم ال ك   ـــط منه دليهلـا 
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 تعنوا اي اهل ال حـــمـال الثقيةل  ومن زاره بنية صدق ماخاف

 وقال أ يضا يف أ خرى : 

 بس يدان معر ذي يف الفيحا حالهل  ـق أ هل اجلالهلحبـ أ ال ايرب ساكل

ال عياهل  وذي ماهنرتي غري به وا 

 وقال يف أ خرى عىل المنط الطريق املعروف :  

 اي أ محد تعلق ابخلــــــــــــــرم  ظراوقال يل سايج النـ         

 ه مجــــــــــس يد معروامدحــ  وامجع هوا  اللك يف الــ        

ذاــعساه يشفـ           لك مبـــــــــــــــــــا عنده زمح  ـــع كل ا 

 مل ــــــأ هل عصـــر  يف الظـــ  الخاب ظين فيك اينور         
 أ ان وأ هل البيت خترجنا جملل حمرتم  ايساكن الفيحا عبيد  رق ايوايف اذلمم

***** 

 يف ذكر املشاهري من الآخذين عن س يدان وش يخنا ) فصل (

وش يخ ش يوخنا القطب الغوث اجلامع الفرد يف مقامه الرابع الرافع ، املريب 

ادلاعي ا ىل سبيل ربه عىل البصرية وصفاء الرسيرة ، قطب الزمان معر ابن 

أ وال عددا رسدا مث نذكر خواصا من هنا عبدالرمحن العطاس ، نذكرمه 

امئلهم . خواصهم برتامج خمترصة ليترشف بذكرمه كتابنا ويتظرف مبحاسن ش

مفهنم ابنه س يدان وش يخنا احلسنب بن معر العطاس ، ومهنم صنوه الس يد 

الفاضل عقيل ابن عبد الرمحن العطاس ، ومهنم س يدان وش يخنا عبد هللا 

بن علوي احلداد ، ومهنم الس يدعيىس بن محمد احلبيش ، ومهنم الس يد 

بن الرشيف أ محد بن هامش احلبيش ، ومهنم الس يد الرشيف عبد هللا 

أ محد بلفقيه علوي ، ومهنم الس يد عيل ابن معر ابن حسني ابن الش يخ 
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عيل بن أ يب بكر علوي ، ومهنم الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس ، والش يخ 

محمد بن أ محد ابمشموس ، والش يخ محمد بن معر العمودي املعروف 

ابلغزايل بضه ، والش يخ عبد هللا بن عامثن ابقتيب العمودي صاحب 

شارة احلبيب معر املذكور ويه يف نوايح محمده .الغيظة ا  ليت معرها اب 

قلت : وهذه الغيظة فهيا الآن ودل ودله وهو الش يخ محمد ابن 

الش يخ محمد ابن الش يخ عبد الرمحن بن عبد هللا املذكور وابنه عبد الرمحن 

بن محمد ، وقد علق الش يخ محمد يف غيظته املذكورة معالقا للمشهد من 

ة مخس قهاول ، ومن لك مومس دخن مخس قهاول وهو ابر لك مومس ذر 

هبا ، وقد حصل التنكيد عليه وعىل أ والده من بعض الش ناة واكد أ ن يركن 

لهيم شيئا قليال لوال أ ن ثبته هللا ، وامحلد هلل وهنيئا هل ول والده بتوفيق  ا 

 وذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء .  ،هللا 

بعدد أ حصاب س يدان للتعلمي وفوق  ونعود ا ىل ماحنن فيه من التفهمي

لك ذي علمي ، مفهنم الش يخ عبد هللا ابن أ محد ابعفيف معودي كنينة ، 

والش يخ عقيل ابن عامر ابن دمغش ا حساق ، والش يخ الكبري سهل ابن 

الش يخ أ محد بن سهل ا حساق ، والش يخ عبد الكرمي ابن عبد الرمحن 

قيس وأ خوه الفقيه العالمة ابقيس ، والش يخ محمد ابن الش يخ عبد الكبري اب

عبدالكبري ، والش يخ الفقيه املنور أ محد بن عبد هللا ابن الش يخ معر 

رشاحيل الغرييب ، والش يخ معر ابن سامل ابذيب ، والش يخ سامل بن عيل 

ابعباد ، ومهنم الس يد أ محد بن معر الهندوان ابعلوي ، ومهنم س يدان سامل 

 كور ، ابن معر ابن عبد الرمحن العطاس املذ
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ومهنم س يدان وجيه ادلين عبد الرمحن العطاس ابن س يدان معر 

املذكور ؛ اكن ريض هللا عنه من ال ولياء ال صفياء السالكني الناسكني 

الكرماء ال خسياء ، ومن العارفني العلامء العاملني ، هل معرفة اتمة مبعاين 

ملا مسع أ نه القرءان واحلديث وغريهام من أ قوال السلف واخللف ، حىت 

} والتطع لك حالف همني * هامز مشاء بمنمي * مناع للخري معتد قوهل تعاىل 

أ ثمي * ُعُتٍل بعد ذكل زنمي {
1
قال ما أ حسن الكم الرب تعاىل يف س ياق ذم  

املذمومني من عباده ، واكن من أ اكبر أ ولياء هللا تعاىل ، هل كرامات 

: عبد الرمحن  خارقات وكشف ديل ، واكن أ حصاب س يدان معر يقولون

ىل بدل حريضة خملوع الثوب  القمر ، وقد داء يوما بعض الناس يصيح ا 

نه  تبعوا أ ثره فا  وقال : أ خذ ثويب قطاع الطريق ، فقال س يدي عبد الرمحن ا 

خبأ  ثوبه يف الطريق يريد ثواب أآخر ، فتبعوا أ ثره فوددوا ثوبه حتت جشرة ، 

نه حضك من الردل وأ عطاه شقة عشارية  وأ ما س يدان الوادل احلسني فا 

اكنت عليه ، فانظر ا ىل هذا الفرق فا ن هذا عامهل ابلعدل وذا  ابلفضل ، 

وللك مقام ردال ريض هللا عهنم ونفعنا هبم ، وهل كرامات كثرية وأآايت 

شهرية ، وهل ذرية مباركة نفع هللا به أآمني ، واكنت وفاته ليةل امخليس ثلث 

س تة عرش ومائة وأ لف ، ه  1116شوال س نة عرش الليل ال خري اتسع 

ودفن يف قبة وادله معر يف اجلانب الرشيق البحري نفع هللا هبام وسائر 

آمني .    عباد هللا الصاحلني أ

                                                           

1
 القمل 13 – 10الآايت :   
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رجعنا ا ىل ذكر عدد الآخذين عن س يدان معر : ومهنم الس يد 

الرشيف زين ابن معران ابعلوي  صاحب ظفار ، والش يخ املنور الفقيه 

والش يخ املنور معر بن أ محد الهاليب بوجعيد  عباس بن عبدهللا ابحفص ،

، والس يد الرشيف عبد هللا بن محمد ابرصه علوي ، والش يخ مزامح ابن 

عيل ابدابر ، ومهنم الش يخ املنور عيل ابن صاحل قوزان زاهر وهو اذلي 

وقف جربة بيحان بأ عامل زاهر عىل زائر قبة س يدان معر ابن عبد الرمحن ، 

رحمي ابكثري ، ومهنم سامل بن عبد الرمحن جنيد ابوزير ومهنم الفقيه عبد ال

، وأ بوبكر بن عبد الرمحن ابن عبد املعبود وزير ، ومحمد ابن معر املالح 

ابوزير العقوة ، والش يخ املنور عبد هللا ابن سعيد ابماك الش بايم ، 

والش يخ  املنور الصاحل أ محد ابن سعيد بن عامثن العمودي بضه ، والش يخ 

الصاحل أ محد بن محمد مؤذن جامل ال صبحي الفقيه النبيه العامل العامل املنور 

نفع هللا به وهبم امجليع . ومهنم الس يد الرشيف علوي ابن طه بن عوضه 

السقاف علوي املقبور ببدل معد ، ومعر ابن عيل الزبيدي ، والفقيه املنور 

املوحدة وأآخره عبد هللا بن معر ابعباد ) بضم العني املهمةل وختفيف الباء 

دال هممةل ( صاحب ادلوفة ، واملعمل عيل بن أ محد ودود ابوزير ، والس يد 

الرشيف عقيل ابن ش يخ السقاف ابعلوي ؛ واكن س يدان معر يثين عليه 

نه من ال بدال ، تويف مبدوده س نة  مثان وس بعني ه  1078ويقول : ا 

آمني . و] مهنم [ الس يد ش يخ ابن عبد ال رمحن احلبيش وأ لف نفع هللا به أ

صاحب الرش يد ، وعيل بن خوالن السعدي ، والش يخ التواب الراجع 

بل النجار اذلي أ اته ن ابن قامس العذري ، ومهنم محمود س ال واب صالح 
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اخلرض فلكمه وعرفه ومل يسأ هل ادلعاء اس تغناء بدعاء ش يخه س يدان معر نفع 

 هللا هبم امجليع ، وبلغنا شأ وى مقاهمم الرفيع .

ء ممن الحيىص عددمه والحيد حدمه . وقد قال ريض هللا وغري هؤال

منا مثلنا يف تربيتنا للمريدين مثل المتساح بيضه يف الرب وهو يف  عنه : ا 

ن هذا هو اذلي رابه ، مث  البحر ويصلحه بنظره ، فاليشعر ابنه والغريه ا 

ليه . فافهم هديت الصاحلات  ذا كرب دذبه بنظره أ يضا حىت يوصهل ا  ا 

 ا ىل معىن هذه اللكامت . اال شارة 

 

 

 

 

 

 

وأ ما اذلين أ خذ عهنم س يدان معر فهم كثري ، ونذكر من مشاهريمه 

من يرس هللا لنا ذكرمه ، وقد تقدم يشء من ذكل يف أ ول الكتاب يف 

فصل فضل لباس اخلرقة وتلقني لكمة التوحيد وأ خذ املصاحفة عند ذكر 

أ يضا سلسةل  س ند طريقة مشاخئ س يدان معر يف ذكل لكه ، وس بقت

نك وامحلد هلل  ةالس ند املنظومة لنا يف أآخر فصل فضل لباس اخلرق ، فا 

 الجتد لها مانية مسابقة والمدانية . 

مفهنم اال مام ال كرب أ بو حفص الش يخ معر ابن س يدان أ يب بكر بن 

احلامد بن أ يب بكر بن سامل سامل علوي امللقب احملضار ، والش يخ الكبري 
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ابن س يدان أ يب بكر بن سامل علوي ، وغريمه من  ني ساحل  والش يخ الكبري 

مجيع الآخذين عن س يدان وش يخ ش يوخنا الش يخ الكبري خفر اال سالم أ يب 

بكر بن سامل علوي ، فا ن س يدان معر تتبع تكل الطبقة من أ حصاب س يدان 

الش يخ أ يب بكر وأ خذ عهنم امجليع ، وذكل مما نفهمه ابال س تقراء من أ حوال 

ابلغنا عنه أ نه مل يزر س يدان الش يخ أ محد بن محمد احلبيش سريته ما خال م

ن نور احلبيب  صاحب الشعب ومل يأ خذ عنه فقيل هل يف ذكل فقال : ا 

أ محد احلبيش يغزز العيون ، ريض هللا عنه وعهنم ونفعنا واملسلمني هبم . 

وكذكل أ خذ س يدان معر عن الش يخ محمد الهادي ابن عبد الرمحن بن 

عبد الرمحن ابن عيل علوي ، والش يج معر ابن عيىس شهاب ادلين ابن 

، وهل اتصال ابلش يخ الكبري  غرفة ابعبادابركوة السمرقندي املقبور ببدل 

القطب الرابين شهاب اال سالم أ محد بن سهل ا حساق الهينين ، والش يخ 

الكبري عبد هللا بن أ محد بن محمد العفيف عفيف الهجراين ، والش يخ 

القادر ابعشن صاحب الرابط . وزار أ يضا الس يد الكبري أ محد بن عبد

الرشيف خفر ادلين أ اببكر بن محمد ابفقيه علوي صاحب قيدون يف وقت 

زايرته للش يخ سعيد ابن عيىس العمودي نفع هللا هبم امجليع . وهل اتصال 

وتردد عىل الرشيف أ يب بكر بن عبد الرمحن  شهاب ، وعىل جامعات من 

اخئ الصاحلني نفع هللا به وهبم أ مجعني . وقد بسطنا السادة أ ل ابعلوي واملش

الالكم فامي تقدم عىل ذكل عند ذكر أ سانيد مشاخئه يف أ خذه لباس اخلرقة 

الصوفية وتلقينه لكمة التوحيد الرسية واجلهرية ، ومصاحفته ملن صاحف من 

صاحف خري الربية ، فراجعه لتفهم معىن القضية ، وتسكل السبيل السوية ، 

اي  ممن حصت هل وفيه ويف أ مثاهل النية ، والطر  يقة املرضية ، جعلنا هللا وا 
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وحسنت منه يف حمبهتم ومودهتم الطوية ، لنسكن بذكل معهم يف مراتهبم 

العلية ، وننال به أ يضا مقاماهتم السنية ، ونرشب من صايف موارد مناهلهم 

آمني .  الروية ؛ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليه وأ خذ عنه ولرنجع الآن ا ىل ذكر بعض من حصبه  وانتسب ا 

ن اكن ذكل خارج عن احلرص  لباس اخلرقة الرشيفة من أ والده وغريمه وا 

جياد  حبيث يفيض بنا ا حصاء بعضه ا ىل اال س تحاةل ، ونفاد العمر دون ا 

عرش عرش العرش ، ومن ذا يعد قطر القطر ، وحييص ذرات الرب ويف 

لكةرة من  الصدر مااليسعه السطر ، وتقدم يف اخلطبة ذكر العذر ،

ال حمط الرحال  ليه رشقا وغراب وجعام وعراب ـ مفا اكن يف زمنه ا  انتسب ا 

ومزدمح الردال ال بطال من أ هل الكامل ، ومأ وى ال واتد وال فراد وال بدال 

والنجباء والنقباء وال مئة وال مناء واملالمتية وسائر أ هل ال حوال ، وهو 
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حلامل لرأ ية اال مامة والزعامة ريض هللا عنه القطب الغوث الفرد اجلامع ا

 والشهامة بال منازع والمدافع ، شعرًا : 

ال عىل أ مكه اليبرص القمرا  لقد ظهرت فال ختف  عىل أ حد  ا 

ليه ولبس عنه خرقة الصوفية ، وترىب به عىل  نتسب ا  مفمن ا 

آدابه الكرمية السديدة الصفية ، س يدان  اخلصال امحليدة الوفية ، وتأ دب بأ

اال مام عمل ال عالم اجلامع ل ش تات الفضائل ش يخ  وش يخنا الش يخ

مام الفريقني ، وعالمة العلمني ، صاحب العلمني ، قرة العني :  الطريقني وا 

احلسني ابن معر ابن عبد الرمحن العطاس ، اكن ريض هللا عنه ونفع به 

قوالا ابحلق التأ خذه يف هللا لومة المئ ، والخياف غري هللا تعاىل ، يواده 

  مفن دوهنم ابل مر ابملعروف والهنىي عن املنكر ، واليداهن واليصانع امللو 

يف ذكل ودلا وال أ خا والصديقا بل يدور مع احلق كيف دار ، واكن خلقه 

آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل من القرءان قوهل تعاىل  } اي أ هيا اذلين أ

ريا فا هللا أ وىل هبام الوادلين وال قربني ا ن يكن غنيا أ وفقىل أ نفسمك أ و ولو ع

ن تلووا أ وتعرضوا فا ن هللا اكن مبا تعملون  ن تعدلوا وا  فال تتبعوا الهوى ا 

آمنوا ابهلل ورسوهل والكتاب اذلي نزل عىل  آمنوا أ خبريا * اي أ هيا اذلين أ

ورسهل وكتبه رسوهل والكتاب اذلي أ نزل من قبل ومن يكفر ابهلل ومالئكته 

بعيدا {واليوم الآخر فقد ضل ضل ضالال 
1
} فسوف يأ يت هللا  وقوهل تعاىل 

بقوم حيهبم وحيبونه أ ذةل عىل املؤمنني أ عزة عىل الاكفرين جياهدون يف سبيل 

                                                           

1
 النساء 136 – 135الآايت :   
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هللا والخيافون لومة المئ ذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع علمي {
1
 

} ولتكن منمك أ مة يدعون ا ىل اخلري ويأ مرون ابملعروف ويهنون  وقوهل تعاىل

كر وأ ولئك مه املفلحون {عن املن
2
} يؤمنون ابهلل واليوم الآخر  وقوهل تعاىل 

ويأ مرون ابملعروف ويهنون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأ ولئك من 

الصاحلني {
3
ليه الوس يةل وقوهل تعاىل   آمنوا اتقوا هللا وابتغوا ا  } اي اهيا اذلين أ

وداهدوا يف سبيهل لعلمك تفلحون {
4
ن ريض هللا عنه ا ىل غري ذكل . واك 

حيب الضعفاء واملساكني ويكرهمم وجيلهم خصوصا أ هل الطاعة واملتنسكني 

ذا قدم  الوافد عليه ، كثري السؤال عن أ حوال أ هل املسادد واملعلمني ، وا 

ال اكل ب  من بدل فأ ول ما يسأ ل عن ذكل ، وأ ما أ هل بدله مفا اكن هلم ا 

الظامل ويقابهل ابال ناكر اكئنا الشفيق ، يعني امللهوف وينرص املظلوم ويردع 

ذا انهتكت حمارمه ، وهل يف ذكل وقائع مشهورات  من اكن ، ويغضب هلل ا 

ذا تلكم  وأ خبار مس تفيضات مع الوالة وغريمه ،  واكن ريض هللا عنه ا 

ن اكن مااكن حبيث اس تفاض عند اخلاص والعام  بالكم داء كام قال ، وا 

نه انفذ اللكمة بأ م ر هللا تعاىل ، فلكام قال وقع من مدح والعلامء والعوام ا 

وذم أ ودعاء ال نسان أ وعليه ، أ وبشارة بذرية أ ومال أ وغري ذكل . ويف ذكل 

حاكايت مس تفيضات س يأ يت ماتيرس مهنا عىل سبيل الترب  وعىل قدر 

ال مفن ذا يعد القطر أ وحييص الرمل . واكن ريض هللا  معرفة املؤلف ، وا 
                                                           

1
 املائدة  54الآية :   
2
 أ ل معران  104الآية :   
3
 أ ل معران  114الاية :   
4
 املائدة  35الآية :   
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قبال عنه مسحا جوادا كرميا خسيا هش اشا بشاشا نداي ، ويظهر عليه البرش اب 

الضيفان املس تحقني خصوصا أ هل البيت السادة أ ل ابعلوي وأ هل العمل 

نه يكرهمم بأ طايب الطعام مع املبالغة يف اال يناس  مهنم ومن غريمه ، فا 

كرام اليبقي واليذر ، يوايس ال يتام  ظهار البرش واال  والقرابة وال رامل وا 

ال بيت وال رحام عىل ادلو  ام ويأ مر بذكل ، وماهو للطالبني والقاصدين ا 

مال وبـحر اال فضال وادلهبال ، مجع هللا الكرمي هل ماكرم ال خالق ، ونرش 

وذكل فضائهل يف ال قطار والآفاق ، حىت فضل أ هل زمانه وفاق أ قرانه 

تفاق .   ابال 

وأ ما صفة س يدي اخللقية وأ خالقه الصورية الرضية ؛ فهو معتدل 

، هبىي النظر ، أ بيض اللون ، صبيح الوده ، كبري الهامة ابرع القامة  اخللقة

، هميب الشامة ، مامتسك البدن ، خضم ال عضاء كبري البطن ، فصيح 

اللسان ، حصيح السمع والبرص ، كثيف اللحية والعارضني مييل بياضهام 

ا ىل الصفرة ترضب حليته ا ىل مجيع أ رداء صدره ، واسع العينني شديد 

قباهل أ نه البدر يف ليةل كامهل حلس نه وجامهل سواد هام ، يتخايل انظره عند ا 

فضاهل .   وفضهل وا 

واكن ريض هللا عنه متحليا ابل خالق النبوية مرتداي ابلتقوى 

ممتساك ابلكتاب والس نة ، سائرا عىل الطريق املس تقمي ، متصفا مباكرم 

نصاف ، هل ال خالق وحماسن ال وصاف ، منطبعا عىل غاية العدل واال  

القدم الراخس يف حتقيق احلقائق وتدقيق ادلقائق وتطريق الطرائق ، 

ويوحضها للك ذائق ابل سلوب الالئق والتعبري الشائق ، ريض هللا عنه 

آمني .  ونفع به أ
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سامرت بطيب نرشه اخلالن ، وشاع ت سارت بذكره الركبان ، و 

عيدة واجلهات صيته يف عامة البدلان ، وقصد للزايرات من ال ماكن الب 

العديدة ، ومصد يف املهامت والنوائب املدهلامت وجناح احلادات ، وزاره 

الصاحلون ال فاضل يف زمانه من مجيع اجلهات ، وأ ثنوا عليه مبا هو الالئق 

لباس منه مجيف ح ع كثري من السادات أ ل ابعلوي قه ، وطلب ال خذ واال 

قامة امجلا عات واال ش تغال عليه بقراءة وغريمه ، واكن مع مالزمة الطاعات وا 

الكتب املفيدة ونفع الناس يف قضاء احلادات والشفاعات ؛ هل تعلق 

ابحلراثة حبيث صار أ كةر أ هل قطره يف تعاطي أ س باب ذكل من غرس 

قامة بتنقية ال رايض والعمل فهيا يف بدلان عديدة متباعدة مديدة  النخل واال 

ذا د السه اجملالس اليظن أ نه اليتعلق ، يبارش ذكل بأ مر غلامنه وأ عوانه ، وا 

قبال ابحلال واملقال والفعال  بيشء من ذكل ملا عنده من سكون البال واال 

عىل ذي اجلالل . وهب هللا هل اذلرية العظمية املباركة الصاحلة املنترشة 

املطهرة حبيث رأ ى أ والد أ والد أ والد أ والده ، وأ ان ممن قرأ  عليه يف كتب 

التوحيد وأ لبس ين بعد أ ن أ مرين أ ن أ صوم ثالثة أ ايم  متعددة ، ولقنين لكمة

، فلام اكن اليوم الرابع أ مرين أ ن أ غتسل وأ نوي غسل التوبة وقال : صل 

بعد ذكل ركعتني تنوي هبام ركعيت التوبة ، مث أ تيته بعد أ ن صىل س نة 

ثبات ،  الضح  يف بيته فوضع يده الكرمية عىل رأ يس وعلمين النفي واال 

هل ا ال هللا محمد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل ولقنين لكمة ا لتوحيد : ل ا 

وسمل ، وأ لبس ين قلنسوته ولبس هو قلنسويت ، مث بعد ذكل نزع قلنسويت 

لينا أ وقال : أ نت منا  فوضعها عىل رأ يس وأ خذ قلنسوته وقال : أ نت منا وا 

 من وفينا وهذا أ ال زائد ، فلهل امحلد واملنة ، وأ ما بنعمة ربك حفدث . وأ ان
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أ والد أ والد أ والده ل ين عيل بن حسن بن عبد هللا بن حسني املذكور ، 

مخس وعرشين ومائة ه  1125وقد تويف وادلي احلسن يف حدود س نة 

وأ لف وس ين حنو ثالث س نني ، وبقي بعده أ بوه عبد هللا وأ بوه احلسني 

مدة  مديدة ، وقرأ ت عليه يف ثالثة كتب ويه : بداية الهداية حلجة 

بن اال س الم الغزايل ، وكتاب ال ذاكر للنووي ، وكتاب الفصول املهمة ال 

الصباغ املاليك . ومسعت عنده الكثري كتفسري البغوي ورشح رساةل 

القشريي والهبجة للعامري ورشح احلمك ال بن عباد وغري ذكل ، فلهل امحلد 

نتشار  واملنة . وقد رأ ى أ والد كرمييت ش يخة وساممه هو ، هذا من حيث ا 

 رية . اذل

تفق ل حد من ساداتنا أ ل ابعلوي قبهل وفسح  ومل أ عمل أ ن ذكل ا 

هللا هل يف املدة وأ طال معره يف طاعته ، حىت أ نه أ واخر معره يأ يت املسجد 

لصالة امجلعة راكبا فرسا وكذكل لصالة العيد ، وتويف وهو ابن ثنتني 

عني يوما أ وثالث وتسعني س نة ، ل ن ميالده قبل س يل اال لكيل ال ول بأ رب

تسع وأ ربعني بعد ال لف  وذكل  ه1049، واترخي س يل اال لكيل س نة 

بعد س تة أ ايم مضت من جنم اال لكيل يوم السبت ، وقد داء س يل 

ذ ذا  يف بيت اخلالء يف عنيبات )  اال لكيل املذكور وهل أ ربعون يوما وهو ا 

بعني هممةل ونون ومثناة من حتت ومثناة من فوق بعد ال لف ( ماكن 

روف أ ول حرة يف وادي عندل ، فمل يقرص الس يل من البيت اذلي مع

نه نشأ  نشوءا مباراك وترىب تربية  ال قليال كام أ خرب هو بذكل . مث ا  هو فيه ا 

العناية ال زلية ابلرعاية ال بدية حتت نظر وادله القطب الرابين املريب معر 

ليه ويثين عليه الثناء احلسن ،  واكن الخيالف ال زهر ، واكن حيبه ويشري ا 
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وادله يف يشء حيبه ، واكن هل مع وادله س يدان معر نفع هللا هبام غاية ال دب 

مع صغر س نه ؛ حىت بلغنا وذكل وهناية التواضع واال خنفاض ومعرفة القدر 

عنه أ نه قال للش يخ عيل ابن عبدهللا ابراس حني رأ ى وادله معر اليلكمه 

ن حال س يدان معر السكون واليأ مره واليهناه يف يشء من ال مور ، ل  

حتت سلطان الربوبية بعد مارىق املراتب العلية : ايش يخ عيل ا ين أ خاف 

علينا من احلرمان ل ين ال أ رى س يدان الوادل معر يأ مران واليهناان فرمبا يكون 

! فسأ هل فاسأ هل ايش يخ عيل عن سبب ذكل ذكل من قبيل اال عراض عنا 

هل س يدان معر : ايعيل حنن ليس لنا مع الش يخ عيل وأ خربه مبقاةل ابنه فقال 

هللا وجود والالكم وهو أ برص هبم وأ عرف مبصاحلهم وأ لطف وأ رأ ف . أ وكام 

 قالوا امجليع نفعنا هللا هبم أآمني . 

نه أ مره ابملسري ا ىل دوعن املميون لقصدطلب العمل الرشيف  مث ا 

سة وذكل عىل تلميذه الش يخ ال دل عيل ابن عبدهللا ابراس ابخلريبة احملرو

بعد أ ن شاور الوادل معر فأ نعم هل ، فقرأ  عنده حىت حصل احملصول وبلغ 

السؤل ، مث طلب الزواج وذكل أ نه كتب يف اللهج 
1

اذلي جيلس عنده 

ذ  الش يخ عيل يطلب ذكل حيث أ س تحياء أ ن يواده مبا هناكل ، وهو ا 

ذا  ابن س تة عرش س نه ، خفطب هل الش يخ عيل ببدل اخلريبة الرشيفة 

الآخرة رقوان بنت حورية فيفة اجلوهرة املنرية املنورة ؛ حس نة ادلنيا و الع 

الس يد عبد هللا بن أ محد اجلفري ، واكنت من الصاحلات القانتات 

العابدات ، تقرأ  القرءان العظمي وعندها معرفة اكمةل دينية ودنياوية 

                                                           

1
 اللهج ابللهجة احلرضمية هو : الش با  أ و النافذة  
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نعم املرأ ة  وأ خراوية ، فأ عانته اال عانة التامة الوفية مبعىن قوهل عليه السالم :

الصاحلة للردل الصاحل . وقد عارشته ابملوافقة يف مجيع ال مور ، وأ دركت 

ذا داءه الضيفان ؛  وادله س يدان معر فاكنت أ يضا توافقه مبا يرس خاطره ا 

هنا ملا دخل هبا س يدان احلسني  ال بني يديه فدعا لها ، مث ا  مايدري ابليشء ا 

املعنيات بقوهل صىل هللا عليه  اتفق أ هنا محلت من ليلهتا فاكنت أ يضا من

وأ هل وسمل : عليمك ابلولود الودد . حىت أ نه مل يكن بني س يدان احلسني وبني 

ال حنو مثانية عرش س نة ، مث أ تت هل  أ كرب أ والده وهو أ محد متع هللا حبياته ا 

ابذلرية املباركة ومه : أ محد وعبد هللا وعيل يف حياة وادله معر ، وحمسن 

فاطمة توفيت يف حياهتا وحياة وادلها ، واكنت وفاة زوجته وبنت يقال لها 

س يدتنا الوادلة رقوان بنت عبد هللا بن أ محد اجلفري املذكورة صبح يوم 

حدى وعرشين خلت من شوال س نة  س تة عرش ه  1116السبت وا 

 ومائة وأ لف . 

وهل من ال والد عرشة مهنم اذلين تقدم ذكرمه ، وحسن ومحزة 

سلم  بنت عبد الرمحن ابيزيد ، ومعر وعيدروس  وطالب وفاطمة أ همم

وعبدالرمحن أ همم عائشة بنت س يدان عيىس بن محمد احلبيش ابعلوي ، 

ال  وسلم  أ هما بنت أ يب بكر ابذيب الش بايم . وما اكن ريض هللا عنه ا 

ليه ويعول يف  ملفا مجليع اخللق القريب والبعيد والوالة والرعية ، لك يرجع ا 

عليه ويطلب مشورته فاميعن دليه ، واذلي اليأ يت بنفسه مجيع همامت أ مره 

ليه من يأ يت هل مبا يريد من الرأ ي ، وبعضهم يقول تسمعوا ملا  مهنم يرسل ا 

ذا تلكم بالكم علموا أ نه اليقرص أ بدا .   يقول س يدان احلسني فا 
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حىك عنه الس يد اجلليل محمد بن زين بن مسيط قال : قال الس يد 

معر زرت ترمي بعدوفاة وادلي معر فقصدت هبا  بدر ادلين احلسني ابن

س يدان عبدهللا احلداد وطلبت منه اللباس فأ لبس ين ورشط عيل أ ن أ لبسه 

وقال كام رشط علينا وادل  حني أ لبس نا أ ن نلبسه نرشط عليك ، قال 

س يدان حسني ففعلت معه ذكل ، مث أ شار عيّل أ ن الأ زور أ حدا من أ هل 

ال أ ن يكون قد زار وادلي يف حياته فامتثلت ، واكن يف  ترمي ال حياء ا 

نفيس زايرة الس يد الرشيف الويل محمد ابن عبد الرمحن مدحيج والس يد 

العالمة عبدهللا بن أ محد بلفقيه ، فاتفق أ ين خرجت أ زور تربة أ ل ابعلوي 

ىل بيته  ذا بشخص قامئ بباب داره اكملنتظر فعرفين ومل أ عرفه ، وطلبين ا  فا 

نه الس يد محمد مدحيج فقال : أ ان منتظر  ، فعجبت فسأ لت عنه فقيل يل  ا 

ذا بردل قامئ اكملنتظر يل  منه مث بعد ماخرجت من عنده رست قليال فا 

أ يضا ، فطلبين ا ىل ماكنه فدخلت معه فقيل يل هذا عبد هللا بلفقيه ، 

شارة الس يد عبد هللا  فتعجبت حيث متت النية يل مع بقايئ عىل امتثال ا 

 احلداد . 

وهؤالء السادة اذلين ساممه احلبيب عبد هللا وهام  ) قلت (

احلبيب عبد هللا بن أ محد بلفقيه علوي واحلبيب محمد بن عبد الرمحن 

مدحيج علوي من مجةل الآخذين عن س يدان معر كام أ خربين بذكل الوادل 

ن وادلي قد أ خذ عن  عبد الرمحن بن عبد هللا بن أ محد املذكور ، قال : ا 

منا مل يذكره يف مصنفاته ل نه أ لفها قبل ذكل ، وأ ما احلبيب معر العطا س وا 

نه  ذا أ اته من يطلب ال خذ عنه من أ اكبر اكن الس يد محمد مدحيج فا  ا 

السادة أ ل ابعلوي وغريمه من بعض الآفاق ا ىل ترمي يف حياة الوادل معر 
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ذهب ا ىل بدل حريضة وخذ عن احلبيب معر ابن عبد الرمحن  يقول هل : ا 

نه   أ بوان اليوم اي أ ل ابعلوي امجليع ، وادلين النصيحة . العطاس فا 

رجعنا ا ىل الكم س يدان الوادل احلسني يف الثناء عىل حبيبنا احلداد 

الزين قال : وأ ول ا جامتع يل ابلس يد عبد هللا احلداد بدوعن حال زايرته 

ذ ذا  أ قرأ  عليه يف كتاب عوارف املعارف  للش يخ عيل ابراس وأ ان ا 

ب صالة أ هل القرب ، فعشقه ابطين من ذكل الوقت للسهروردي يف اب

وحصلت بينه وبني الش يخ عيل ريض هللا عهنام مذاكرة واس تقر رأ هيام عىل 

أ ن من صىل صالة واحدة عىل الصفة اليت ذكرها الش يخ ؛ يعين معر بن 

بد أ ومدة معره أ وقريب  محمد السهروردي من صالة أ هل القرب كفته لل 

من هذا املعىن . 
1
 

                                                           

1
وهنا أ حببت نقل نبذة خمترصة عن اال مام السهروردي مؤلف كناب عوارف املعارف  

املذكور أ عاله ، فنقول هو أ بوحفص العامل العالمة  معر بن محمد بن عبدهللا بن معويه ، 

ىل أ يب بكر وامسه عبد هللا البكري امللقب شهاب ادلين الس  هروردي ، وتمكةلنس به ا 

 الصديق ريض هللا عنه .

كنت فقهيا شافعي املذهب ش يخا صاحلا ورعا كثري اال جهتاد يف العبادة والرايضة ،  

آخر معره يف عرصه  خترج عليه خلق كثري من الصوفية يف اجملاهدةواخللوة ، ومل يكن يف أ

عظ ، وحصل طرفا صاحلا من مثهل ، وحصب معه أ اب النجيب وعنه أ خذ التصوف والو 

الفقه وقرأ  ال دب وعقد جملسا للوعظ ، وعىل وعظه قبول كثري وهل نفس مبار  ، واكن 

 ش يخ الش يوخ ببغداد ،حىك بعض من حرض حملسه أ نه أ نشد يوما عىل الكريس : 

ين أ حش هبا عىل جــ  ودتينـالتسقين وحدي مفاع  اليســــا 

  الندماء دور الكـأ سأ ن يعرب  أ نت الكرمي واليليق تكـرما
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لت ( وحيسن أ ن نذكر صالة أ هل القرب املذكورة هنا ويه يف ) ق

حنو مخس ورق من كتاب العوارف ونقلهتا مفردة ، وقد أ ردت أ ن أ حلقها 

هبذه الرتمجة ولكن خفت التطويل اململ ، فلتطلب يف مظنهتا يف كتاب 

العوارف املذكور ، ولتصيل ولو فرضا واحدا من الصلوات امخلس برشائطها 

  الكتاب املذكور وابهلل التوفيق . املعروفة يف

) قلت ( وكتاب العوارف هذا هل صفة يف ترتيبه وتبويبه غريبة 

جعيبة ، ل نه اك مسه عوارف املعارف ، واكن مبتدأ  أ بوابه : الباب ال ول يف 

منشأ  علوم الصوفية وهو يف شأ ن أ هل هذا الشان ، وحني انتصف 

صالة ومابعدها من العبادات ، الكتاب بوب فيه همامت أ بواب الطهارة وال

فينبغي للمبتدي أ ن يبتدي من أ وسطه من ابب الطهارة املذكورة ، 

وللمنهتىي أ ن يقره من أ وهل عىل مارتبه الش يخ للجمهور ، هذا ما وقع 

ال اال صالح  ن أ ريد ا  ال مفعذور ، ا  عندي فا ن أ صبت فا ين مأ جور وا 

جور ، وماتوفيقي مااس تطعت وتوفري ال جور ، وما أ ريد أ ن أ حيف وال أ  

ليه أ نيب ، وهو الرحمي الغفور .  ال ابهلل عليه تولكت وا   ا 

آمني : واكن وادله جيهل  رجعنا ا ىل ذكر س يدان احلسني نفع هللا به أ

بنه سامل بن  ليه ابملش يخة حىت أ نه قال يف بعض ال ايم ال  ويقدمه ويشري ا 

وأ مره أ ن معر : ايسامل التتقدم عىل حسني يف الصالة ل نه أ عمل منك ، 
                                                                                                                                        

وهل مؤلفات كثرية حس نة مهنا كتاب )عوارف املعارف  ( وهو أ شهرها . مودله  

تسع وثالثني ومخسامئة وتويف ه  539بسهرورد يف أ واخر رجب أ و أ وائل شعبان يف س نة 

اثنتني وثالثني وس امتئة ببغداد ، رمحه هللا تعاىل . نقال ه  632من مس هتل احملرم س نة 

 346/3من كتاب وفيات ال عيان  ابختصار
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ال برأ يه ، فامتثل وهو أ كرب س نا منه ، فاكن  اليسافر واليفعل شيئا ا 

اليتقدم عليه يف صالة والغريها وهو سامل . وحيك أ يضا عن وادله س يدان 

معر أ نه قال : حسني هزهل دد وما يف احلسني يف احلسني ، يعين ما يف 

مات هل ابن الش يخ احلسني بن معر املذكور ، وأ صل ذكل أ ن الوادل معر 

حيبه حبا شديدا حفزن عليه حىت قيل أ نه أ خرج ادلم لشدة ما أ صابه من 

الوجع واحلزن عليه ، فقال هل ش يخه س يدان احلسني ابن أ يب بكر ال حتزن 

نه سوف يأ تيك ودل يبلغ مقامه مقايم ويكون مثيل يف لك يشء ، فاكن  فا 

ذكل من ال أ هتم  ذكل كذكل ، وامحلد هلل املاكل . وحىك يل الثقة يف مثل

ان احلبيب عبد هللا احلداد ملا مسع ماحيك أ ن احلبيب احلسني ابن أ يب 

بكر قال للحبيب معر : يأ تيك ودل يسم  ابمسي يبلغ مابلغته يف لك يشء 

، قال احلبيب عبد هللا احلداد : أ شهدوا عيل أ ن احلسني ابن أ يب بكر 

باطن والظاهر أ وكام قال أ ويت عمل الباطن وأ ن احلسني ابن معر أ ويت عمل ال 

ذا خالفه أ حد يف أ مر اليفلح  . وقد اكن س يدان احلسني ابن معر املذكور ا 

واليبلغ ما أ راد حىت اش هتر ذكل يف وقته غاية اال ش هتار ، وقد تصدى 

لعداوته جامعة من أ هل بدله حريضة وغريمه وسع  به بعضهم ا ىل ادلوةل 

م مل ترجع ا ىل بدل  وحترث ماكل فأ قام يف سيئون ثالثة أ شهر ، فقيل هل لــ

فقال : حريث هذه الس نة عداوة الس يد حسني ، فلام رجع ا ىل بدله وأ قام 

هبا مدة قريبة نزلت به العقوبة واس تلب عقهل ، وعوقب امجلاعة اذلين 

أ عانوه مجيعا حىت ظهر أ ثر ذكل يف أ والدمه ا ىل الآن ، فنعوذ ابهلل من 

نتصاب حلرب هللا ابلعداوة ل و  لهيم مبايرويه رسول هللا اال  لياء هللا املشار ا 

صىل هللا عليه وأ هل وسمل عن هللا حيث يقول دل دالهل : من أآذى يل 
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آذنته ابحلرب . واكن ش يخنا كثري الصرب علهيم واحامتل ما يأ تيه  وليا فقد أ

ن وادلمك  من ال ذى مما دلهيم ، حىت أ ن بعضهم قال لبعض أ والد أ والده ا 

ل ماتفعهل الهيود والنصارى ، فأ خربه بذكل فقال : صدق احلسني التقنع بفع

ن الهيود والنصارى الترىض والتقنع تفعل فعيل ؛ أ مامسعت قول هللا  ا 

} ولن ترىض عنك الهيود وال تعاىل لرسوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

النصارى حىت تتبع ملهتم {
1
  . 

 رجعنا ا ىل ذكر فضائل ونرش شامئل س يدان وش يخنا احلبيب

احلسني نفع هللا به ، وقد أ ثىن عليه الصاحلون ممن عارصه مثل الس يد 

اال مام عبد هللا ابن علوي احلداد ، والش يخ عيل بن عبد هللا ابراس ، 

والش يخ محمد ابمشموس ، والش يخ اال مام أ محد بن زين احلبيش ، والش يخ 

 معر ابن عبدالقادر العمودي . واكن س يدان الش يخ معر ابن عبدالقادر

املذكور جيلس بني يدي س يدان احلسني ابن معر املذكور متواضعا مطرقا 

رأ سه متأ داب يف غاية من اخلضوع واال س تاكنة واخلشوع ولزوم ال دب ، 

ليك ويطمنئ  ن قليب يسكن ا  ويقول مع ذكل : وهللا ايحبيب حسني ا 

دليك أ كةر حىت من حبييب عبد هللا احلداد . مث طلب منه اللباس وتلقني 

ن الطريقة واحدة واملرشب اذلك ر فقال هل س يدان الوادل حسني ابن معر ا 

ىل أ ن ش يخه احلبيب عبد هللا احلداد ، وش يخ احلبيب  شارة ا  واحد ، ا 

عبد هللا احلداد والوادل حسني احلبيب معر ، فقال هل الش يخ : البد من 

ذكل فأ نعم به ولقنه وأ لبسه . وس يأ يت بيان القصة يف ذكل وخرب وصول 

                                                           

1
 البقرة 120الآية :   
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خ معر بن عبدالقادر من قيدون ا ىل نفحون لطلب ال خذ عن الوادل الش ي

حسني ، واكن الش يخ معر كثري الزايرة هل ولوادله احلبيب معر يف حياته 

وبعد وفاته ، وملا قرب وقت انتقاهل وصل يف مرضه من قيدون ا ىل نفحون 

وزاره وصعد ا ىل بدلان وادي معد ، مث تويف الوادل احلسني وهو ابلوادي 

ن شاء هللا .   ورجع حلضور اخلمت . وس يأ يت بيان هذا لكه فامي بعد ا 

وقد اكن س يدان عبد هللا احلداد يأ مره بنرش ادلعوة ا ىل هللا لعامة 

اخللق ، واكن الس يد اجلليل اال مام احلفيل عيىس بن محمد احلبيش يثين 

ذاذكر عنده يقول : هو متقاان أ ي موالان . وقال س يدان معر  عليه وحيبه ، وا 

ن ابين احلسني غالم الساعتني ، يعين أ نه ممن يرس هللا هل املقام بصاحل  ا 

 ال عامل ادلنياوية وال خراوية والشك يف ذكل . 

وداءه أ عين س يدان الوادل احلسني يف بعض ال ايم جامعة زوار فلام 

دخلوا البيت شاهدوا قبل دخوهلم فيه حطب الكنب موضوعا يف الورص
1
 

ايش ، فلام دخلوا عليه دلسوا ومل يذكروا مواش هيم ، ، واكنت معهم مو 

فقال هلم س يدان احلسني : أ ليس معمك يشء من املوايش فقالوا بىل ، فقال 

الطعم ، فقالوا علمنا ملا لها كيف صاغ لمك اجمللس ومل تذكروها ومل تطلبوا 

رأ ينا حطب الكنب عند البيت أ ن القصب اليودد وأ شفقنا أ ن نشغلمك 

ال حنن نفتح وضيعبذكل ، فق
2
الراية ونعطيمك لهن الطعم ، وأ مر ال خدام  

                                                           

1
الورص : هو احلوش ، والكنب : نوع من ال جشار يمت حرقها وتأ لكها املوايش يف حاةل عدم  

 وجود القصب قوت املوايش .
2
 الوضيع : املس تودع لتخزين قوت املوايش من القصب وغريه  
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بفتح الوضيع واكن جمدورا وأ عطومه منه مايكفي مواش هيم . فانظر رمحك 

هللا ا ىل هذا الكرم العممي ، واخللق العظمي ، بتأ ييد السميع العلمي . وقال 

يحته وادله س يدان معر يف حقه : هذا الودل انصية مباركة من يوم ودل ومن 

ىل أ ن بلغ ماشاء هللا .   تأ لك اخلضار ا 

واكنت هل نفع هللا به أ حوال رشيفة وأ خالق منيفة وشامئل لطيفة ، 

لهيا سابق ، وقد من هللا به عىل خلقه عامة ، وجعهل هلم رمحة  مل يس بقه ا 

اتمة يف حياته وبعد وفاته ، فلهل امحلد واملنة ، ونرجو لقاءه يف ادلردات 

. وقد قال لوادله س يدان معر ملا احترض كيف تريدان نفعل العىل يف اجلنة 

يف مؤنة اخلمت عليك وجتهزي قرب  ؟ فقال هل وادله معر : ترضع ا ىل هللا 

يفتح كل ، وهللا هللا يف دينمك ومضوا بعضمك بعض ابلصرب ، والصرب محمود 

العاقبة . وقد س بق هذا الالكم يف بعض احلاكايت يف أ ول الكتاب وغريه 

منا أ عدته هنا لتعمل أ نه وصيه وخليفته ووارثه كام شاهد ذكل أ رابب ، و  ا 

البصائر ، بل روينا عنه أ ن وادله أ ذن هل أ ن يلبس من أ راد ووادله يح ، 

ليه مرة جامعة من بدل نفحون ا ىل حريضة ليلبسهم اخلرقة حني  وأ رسل ا 

: يه أ توه طالبني منه ذكل ، وأ عطاه مرة ملحفة بيضاء قد لبسها فقال هل 

لباس منمك يل ؟ فقال وادله يه لباس منا كل ايحسني ، فقال للحارضين 

 : أ شهدوا عليه وهللا خري الشاهدين . 

واكنت مدة س نه يف حياة وادله س يدان معر مخس وعرشين س نة . 

قلت : وتويف س يدان الوادل معر يف حال كون سن الوادل احلسني بن معر 

 احلبيب الش يخ عبد هللا بن مخس وعرشين س نة ، وكذكل تويف س يدان

أ يب بكر العيدروس يف حال كون سن ودله احلبيب أ يب بكر بن عبد هللا 
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العيدروس مخس وعرشين س نة . تويف احلبيب معر يف شهر ربيع الآخر 

ثنتني وس بعني وأ لف ، وتويف احلبيب حسني بن معر  ه1072س نة 

يب حسني تسع وثالثني ومائة وأ لف ، فبتحقيق سن احلب ه  1139س نة 

يف وقت وفاته مخس وعرشون س نة اليت يف حياة وادله ومثان وعرشون 

ثنتان وتسعون س نة تقريبا  متام املائة وتسع وثالثون بعد املائة حصت امجلةل ا 

 ، وهللا أ عمل .

وملا احترض س يدان معر جعل يقول : اللهم أ عن حسينا وكن هل 

بصالح أ مورمه عامة ،  ومعه ، واكن يقرأ  الفاحتة خاصة ويقرأ ها للمسلمني

ن كنت همامت من شأ ن  فلام أ يقن ابلوفاة قال هل س يدان احلسني : ايوادل ا 

ال كنت أ حسن ،  ن مل أ كن مثكل هلم وا  ن شاء هللا ا  خواين فأ ان ا  العيال ا 

فقال جزا  هللا خريًا ايحسني هذا الظن بك . قلت : وقد قال س يدان 

ثل ذكل كام تقدم ، فالشك معر لوادله عبد الرمحن حني حرضته الوفاة م 

ن لكام يفعهل اال نسان مع وادله يفعهل معه أ والده ، يشري  ن الرب سلف وا  ا 

} هل جزاء اال حسان ا ىل ذكل القرءان يف سورة الرمحن قول املكل ادلاين 

ال اال حسان * فبأ ي أ الء ربكام تكذابن { ا 
1
آابئمك تربمك   ويف احلديث : بروا أ

 اس يعف عن حمارممك . أ بناءمك واعفوا عن حمارم الن

رجعنا ا ىل ما حنن بصدده ، وقال س يدان اال مام عبد هللا بن علوي 

لك ويل هلل بينه وبني هللا واسطة ا ال حسني بن معر العطاس  احلداد :

فليس بينه وبني هللا واسطة . وقد س بق عنه ماتقدم . وقال س يدان اال مام 

                                                           

1
 الرمحن 62 – 61الآايت :   
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أ ن الس يد حسني بن  شهاب  اال سالم أ محد بن زين احلبيش : أ شهد هللا

معر من أ ولياء هللا ، وقال : ما أ طيب املذاكرة يعين ابلعمل عىل لسان 

ن اذلي كرس شوكة معر ابن جعفر  الس يد حسني ابن معر . وقال أ يضا : ا 

كرتاثه ابلس يد حسني حني واهجه ببدل   هيننوسلبه هيبة املكل هو قةل ا 

بهل ابال كرام فسلبه حني وصل معر بن جعفر بأ هل الشام ومل يقم هل يقا

 حينئذ املكل والشك يف ذكل . 

قلت : وقد بلغين أ ن الش يخ اجلليل عقيل بن عامر دمغش ابن 

ا حساق قال يوما : هللا هللا خرج معر ابن جعفر ابلشامية وعن ميينه مكل 

ومل يقم هل فارقاه ، وعن شامهل أآخر ، فلام واهجه الس يد حسني ومل يبجهل 

. وقد تقدمت اال شارة ا ىل ذكل يف حاكايت كرامات كل مل يمت هل أ مر ذلف

س يدان الوادل معر ، وتقدم هنا  رشح يشء من أ حوال الش يخ عقيل 

واترخي وفاته . وأ خربين بعض أ والد املشاخئ أ ل معودي اذلين مه والة ال مر 

يف وادي دوعن قال حرض الس يد احلبيب احلسني بن معر بني وادلي 

ليه احلبيب احلسني يف  وبني السلطان معر ابن جعفر حمرضا يف أ مر تشفع ا 

أ ن يمته ويفي بعهده عليه هلم حصل بيهنم وبينه يف ذكل أ ظنه حبضور 

س يدي املذكور ، فأ ىب السلطان أ ن يقبل منه ذكل ورد شفاعته يف ذكل 

ردا عنيفا ، قال العمودي : فلام خرجوا من عند السلطان املذكور وصاروا 

 احلبيب احلسني س يكون مكل هذا السلطان يف أ ثناء الطريق قال س يدان
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مثل العجرة
1
عىل الطبق ، يعين أ نه اليس تقر هل قرار بأ رض أ بدا . واكن  

نه صار مثل العجرة عىل الطبق يف رسعة تنقهل يف ال رض حىت  كام قال فا 

ىل أ ن مات غريبا بعامن بعد أ ن اكبد شدائد الغربة ، وشاهد  أ ل أ مره ا 

ذا موائد الكربة ، فالعياذ  ابهلل من اال س تخفاف ابل ولياء ال صفياء الس امي ا 

ذا اكنوا من الثقاة  اكنوا من ذراري ال نبياء ال تقياء ال برايء ، والس امي ا 

املفلحني ، والهداة الناحصني ، والسعادة املصلحني ذات بني املسلمني عىل 

 سنن س يد املرسلني ، املبعوث رمحة للعاملني .

احلبيش قال يل س يدي معر ابن  وقال س يدان عيىس بن محمد

ذا أ عيامك أ مر فعليمك بودلي حسني . وقال الس يد  عبدالرمحن العطاس ا 

مصطف  العيدروس وذكل ملا أ صعدوا السادة أ هل حرضموت ا ىل بعض 

الوالة أ ل معودي وأ عطامه نصف شهر عرضة 
2

ومه مخسة عرشرشيفا من 

ان احلسني ا ىل لك قبيةل من السادة أ ل ابعلوي واحد ، فلام أ صعد س يد

دوعن أ عطاه مخس س نني ، فقال الس يد مصطف  : للس يد حسني بن 

" وقال  الواثق ابهللمعر املنة عىل مجيع املناصب . واكن نقش خامته " 

الس يد اال مام أ محدبن زين احلبيش : لقدجعبت من وسع حال الس يد 

 حسني ابن معر وصربه عىل عوام الناس ودالفة أ خالقهم ، مث قال : أ ما

أ ان مفا أ قدر ذلكل . وحىك يف ذكل حاكية جعيبة جرت للحبيب حسني مع 
                                                           

1
واة النبق ؛ والطبق : الصحن أ والصينية ، ومبا أ ن العجرة املذكور مدورة العجرة يه : ن 

 صغرية التس تقر يف الصينية أ والطبق 
2
العرضة : يه فرتة هدنة بني القبائل املتنازعة لتوقيف القتال واخلصومة حىت يمت الفصل  

 فهيا . 
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بعض أ هل هجته حبضوره تدل عىل عظمي صربه واحامتهل ووسعه للعوام 

يثارا لال ختصار ، وقد اثبتناها يف كتابنا املسم   وكامهل ، تركنا ذكرها هنا ا 

أ محد بن  ة الضوائع ( يف ترمجة منا لس يدان احلبيب) سفينة البضائع ومضمي

زين احلبيش املذكور ، وذكران فهيا أ منوذدا لطيفا من س ين أ حواهل ، وذكران 

جامهل  أ يضا صفة ماحصل لنا وامحلد هلل من اتصاهل وصفة أ خذان عنه اب 

لهيم وجامهل . وقال أ يضا : السادة أ ل عطاس من اذلين  } حيبون من هاجر ا 

والجيدون يف صدورمه حادة مما أ وتوا {
1

ل وادله س يدي معر الاية . وقا

ابن عبدالرمحن العطاس : حسني أ رقب ومن قبصه اليرتقي ، حيذر بذكل 

ذا أ اته اخلصامن املتنازعان يف يشء يعرف احملق  من خمالفته ، وقد اكن ا 

ن كره ذكل  مهنم واملبطل ، ويصدع ابحلق يف وده الظامل اكئنا من اكن وا 

وينرص املظلوم ، ومن تعدى فال يبايل به ، والتأ خذه يف هللا لومة المئ ، 

مايقول يعاقب يف احلال من غري همةل كام شوهد ذكل وشاع وذاع بني 

مجيع ال انم من العلامء والعوام ، حىت أ نه ملا مات صار ذكل عادة هل يف 

الربزخ ، مفن حلف عند قربه وهو اكذب يعاقب عقوبة عادةل الميهل ، 

عىل يشء كثري هل قدر أ خذ والعقوبة عىل قدر اذلنب ؛ فا ن حلف احلالف 

نه قليل أ خذ يشء من أ عضائه أ ما عني وأ ما يد  ذن هللا تعاىل ، وا  معره اب 

ين رأ يت بعض النساء وقد حلفت عىل قربه يف يشء  أ وردل ، حىت ا 

أ خذته وليس بكثري بل التزيد قميته عىل أ وقية درامه عدي ، فأ صاهبا عود 

اكذاب ردل من عىل قربه ف يف ا حدى عينهيا فغرق فهيا ، واكن أ ول من حل

                                                           

1
 احلرش 9الآية :   
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ىل بيته  بين ش بيب يقال هل سامل بن عبتور ، فلام اكن من الليل داءه ا 

وطعنه برمح ، فاكن الش بييب املذكور وهو ابن حبتور يقول ل والده : 

الجزامك هللا خريا حيث غررمتوان حىت حلفنا اكذبني عىل قرب حسني ابن 

ال يسريا  حىت تويف رمحه هللا ، فلام علموا معر والرسقة عندمك ، فمل يلبث ا 

ذكل منه مابقي ظامل والداهل يتجارس حيلف عىل قربه ولو عرضته ل ن 

يلج النار لوجله ومل يقدر أ ن حيلف ، ويرون الناس أ نه ماحيلف عىل قربه 

ال برئ صادق ، وقد يأ تون ذلكل من البدلان البعيدة ويتخابرون به يف  ا 

: بيين وبينك أ ن حتلف عىل قرب اذلابح ، ال سواق ، يقول املظلوم للظامل 

يعنونه كام بلغنا أ نه اكنت املناظرة يف ذكل يف بدل ش بام فأ قر ذكل الظامل 

ومل حيلف ، وقد اكن يف حياته تأ تيه الوفود لقضاء ال وطار واس تزنال 

ذا تلكم بالكم يف حياته مجلاعات بالكم علموا  ال مطار ودفع ال رشار ، فا 

ويف ما قال ، وقد تلكم بالكم يف حياته مجلاعات وبرشمه أ ن هللا س بحانه ي

بأ ش ياء كثرية فشاهدانمه قبل وفاته وبعد وفاته انلوا ماقال ريض هللا عنه ، 

 وقد حق يل أ ن أ قول فيه شعرا اليوافيه شعرا :

ذا قـــــــ  وذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء  ال قوال أ نفذ هللا قوهلا 

 يه ماخيىشويوليه ماهيوى ويوقــــ   عهــيع الرمحن حقا يط ومن يطــــ

واكن س يدان عبد هللا احلداد يثين عىل س يدان احلسني غاية الثناء 

ليه بأ نه القطب صاحب الوقت والشك فيه والمرية ،  امجليل ، ويشري ا 

ليه يكفيك الس يد  ويأ مر بزايرته ، بل قال لبعض السادة اذلين يرتددون ا 

ال صال حسني لو مل  ه .تشاهدة واحدة و تصل وراءه ا 
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وقال مرة لبعضهم : ما حنن مس نأ منني بأ هل الوداين وتكل اجلهات  

ال عىل الس يد احلسني ابن معر والش يخ عبد هللا بن عامثن العمودي  ا 

 صاحب ادلوفة . انهتى  . 

لهيام س يدان احلبيب  ) قلت ( وهؤالء الش يخان الذلان أ شار ا 

لباس مهنام  عبدهللا احلداد هنا قد حص يل حبمد هللا وفضهل ال خذ عهنام واال 

والقراءة علهيام أ خذا حمققا مشافهة قراءة ومذاكرة وجمالسة وزايرة ، وامحلدهلل 

اذلي بنعمته تمت الصاحلات . فأ ما الوادل احلسني فهو العمدة ، وقد حققت 

شيئا من أ حوايل معه من أ ول النشوة من حني بلغت سن المتيزي يف صدر 

وقد وهب هللا يل  ة الضوائع (فينة البضائع ومضمي) س كتايب املسم  

ىل أ ن بلغت مثان عرش س نة .   مالزمته ا 

وأ ما س يدي الش يخ عبد هللا بن عامثن العمودي صاحب ادلوفة 

املذكور فا ين بعد ماتويف س يدي الوادل احلسني رست لزايرته ومالزمته 

ه 1140والقراءة عليه ، ولبثت عنده ماشاء هللا وذكل يف حدود س نة 

شارة منه بعد أ ن أ لبس ين  أ ربعني ومائة وأ لف ، مث رجعت ا ىل حريضة اب 

ليه مرة مانية وقلت هل : ا ين جئتك هذه السفرة يف  ولقنين ، مث عدت ا 

قضاء حادة واحدة تطلهبا يل من هللا ويه : أ ن الجيعل هللا يف قليب غشا 

والغال والحقدا والحسدا ل حد من املسلمني ، فتعجب من ذكل 

ن شاء هللا ، فبقيت عنده مدة وا نبسط وحضك وقال : حيصل كل ذكل ا 

أ ايم وأ ان لك يوم أ سأ هل أ ن يطلب يل من هللا قضيان هذه احلادة ، وأ رجو 

من هللا أ نه قضاها وماذكل عىل هللا بعزيز ، مث رست من عنده وجيئته 

مرة مالثة وقد مرض وهو ملق  عىل ظهره وبه أ مل شديد فقلت هل : ايش يخ 
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د هللا كن معنا وتوص بنا وادع لنا فا ان النتلكف املسري يف هذه اجلبال عب

والرحاب والرمال ا الذلكل ، مفديده ا ىل رقبيت حىت أ لصق وهجىي بوهجه 

منا املس متدون حنن من  وزغر ادلمع من عينيه حىت أ صاب وهجىي وقال : ا 

 أ هل بيت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل ، فقلت هل أ نت املس متد

ثالث وأ ربعني ومائة  ه1143مهنم وأ ان املس متد منك .واكنت وفاته س نة 

آمني .   وأ لف رمحه هللا ورفع درجته أ

رجعنا ا ىل ذكر الثناء عىل غوثنا ، وقال أ يضا س يدان عبد هللا 

نه ُطعم وطعام ، يعين أ نمك  احلداد لبعضهم : تغامنوا حسني ابن معر فا 

لآخرة ، وقال يل ودله طالب : ملا تنالون عنده مطالب ادلنيا وادلين وا

نك قد ضعفت ورمبا يكةر عليك دخول الناس  اش تد مرض الوادل قلنا هل ا 

ويشق عليك وتتأ ذى مهنم ، فقال : بل أ تركومه يدخلون عيل والمتنعوا 

ن كنت يف هذا املرض الشديد ، فا ين  أ حدا يريد زايريت اكئنا من اكن وا 

منا أ ان أ ب الن اس امجليع . قال ] س يدي [ طالب : لست بأ بيمك وحدمك وا 

منا أ ان أ ب الناس امجليع أ ن مراده أ ن يعلمنا بأ نه قطب  عرفنا من حفوى قوهل ا 

الزمان وغوث العباد والبالد ، وصاحب الوقت وعني ال عيان وأ ن ذكل 

من طريق التحدث بنعمة هللا والتبجح مبا أ وتيه من فضل هللا ، ال أ نه 

اس لئال تنكرس وتنجرب مبنع أ وقبول . مث قصد بذكل مراعات خواطر الن

قال يل ] س يدي [ طالب : واشهد ابهلل أ نه قال يل مرة مثل هذا القول 

ابتداء وهو يف حصة العافية من غري أ ن يتقدمه الكم وأ ان عنده وحدي ، 

فقال أ ان اليوم أ ب الناس وحدي ، يعين أ نه يف مقام الوراثة احملمدية املعنية 

لقد داءمك رسول من أ نفسمك عزيز عليه ماعنمت حريص  }بقول رب الربية 
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عليمك ابملؤمنني رءوف رحمي {
1
وهذا مقام القطبية والغوثية والفردية اليت  

صاحهبا واحد الوقت ، وحمل نظر هللا من اخللق ، وموضع تزنل الرمحة 

} ذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء{من احلق ابحلق ، وامحلد هلل 
2

} ذكل 

 وكف  ابهلل علامي {الفضل من هللا
3

} ذكل من فضل هللا علينا وعىل الناس 

ولكن أ كةر الناس اليشكرون {
4
} لئال يعمل أ هل الكتاب أ ال يقدرون عىل  

يشء من فضل هللا وأ ن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل 

العظمي {
5
وقد بلغنا أ ن س يدان الوادل احلسني املذكور مرض مرضا شديدا  

منه عىل املوت ، فقال لبعض السادة أ ل ابعلوي : سمل عىل  أ رشف

ا ين قد قنعت من ادلنيا وظننت وهللا احلبيب عبد هللا احلداد وقل هل : 

ال اال شتياق ا ىل نظرة فيه ، فلام  حصول الوفاة ومابقيت يل رغبة يف ادلنيا ا 

داء ذكل الرشيف ا ىل س يدي احلبيب  عبدهللا وأ خربه بالكم س يدان 

ىل  احلسني ال اال شتياق ا  قال : وأ ان قل هل وهللا مابقيت يل رغبة يف ادلنيا ا 

ليه . فانظر رمحك هللا ا ىل هذه احملبة الصادقة الاكمةل ، واملودة  نظرة ا 

العظمية الشامةل املوجبة هلام احملبة هلل كام داء يف احلديث القديس يقول 

ن أ وثق عرى هللا : وجبت حمبيت للمتحابني يف . احلديث . وملا داء  : ا 

اال ميان احلب يف هللا . وروي عن س يدان احلسني املذكور أ نه اكن يقول : 

                                                           

1
 التوبة 128الآية :   
2
 املائدة  54الآية :   
3
 النساء 70الآية :   
4
 يوسف 38الآية :   

 احلديد 29اآلية :   5
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ن الش يخ احلسني ابن الش يخ أ يب بكر بن سامل قال لوادلي س يدان معر :  ا 

ال  نه س يأ تيك بعدي ودل يسم  ابمسي وحاهل كحايل وعالمته أ نه الميوت ا  ا 

يف س يدان احلسني ابن معر وقد حتته من ال والد مثيل ، فاكن كام قال . تو

املذكور وهل من اذلرية مايشعر بتصديق ماقال س يدان احلسني ابن أ يب بكر 

انما . واكن ريض هللا عنه ونفع به عاملا عامال عارفا ابهلل تعاىل ،  ذكورا وا 

يف  ىل، مسحا جوادا خسيا هل اليد الطوصاحب دد واجهتاد يف العبادة 

نفاق وصةل ال رحام و  خصوصا ال رامل وال يتام فهو هلم اكل ب الكرم واال 

 الشفيق . 

واكنت أ وقاته معمورة وساعاته حمفوظة ، واكن الميل من قراءة 

العمل الرشيف عليه بل رمبا يبتدي القارئ عليه يف بعض الكتب املصنفات 

وخيمت ذكل الكتاب لكه يف جملس واحد ، وقد قرأ  عليه جامعة من السادة 

فعوا به ومعهتم براكته ، وغشيهتم نفحاته ، وهذبهتم أ ل ابعلوي وغريمه وانت

نظراته ، وتلقنوا عنه ولبسوا منه مثل احلبيب معر حامد ابعلوي تلميذ 

احلبيب عبد هللا احلداد ، واحلبيب عبد هللا بن جعفر مدهر ابعلوي أ خذ 

من أ رض الهند  بسورتعنه اليد ابملاكتبة يف حال كون الس يد عبد هللا 

ذكل الس يدعبد هللا يف كتاب ا يل املسم   بـــ) ملعة النرباس كام أ خربين ب

 العطاس ( . عمل من ا رشاق 

وممن أ خذ عن ش يخنا الوادل احلسني أ يضا احلبيب معر بن 

 عبدالرمحن البار ابعلوي ، واحلبيب محمدبن زين بن مسيط ومجةل أ والد

احلبيب عبد هللا احلداد وغالب أ حصابه ، والس امي الش يخ معر بن 

عبدالقادر صاحب قيدون ، والش يخ أ محد احلساوي وغريمه الحيىص 
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واليعد واليس تقىص . واكن ال اكبر من السادة أ ل ابعلوي أ هل ترمي 

ذا زارومه : زوروا الس يد معر العطاس وابنه الس يد  يقولون ل هل هجتنا ا 

ذا أ خذ ابملذاكرة  حسني بن معر فا هنام من أ اكبر السادة أ ل ابعلوي ، واكن ا 

ذا ذكر وادله فهو بأ   حوال السلف الصاحلني الميل منه سامعه وخصوصا ا 

يأ يت من جعائب أآايته وغرائب كراماته مبا يشفي ال سامع ويربي ال وداع ، 

ومن اكن قرأ  عليه ولو اليشء اليسري فتح هللا عليه ابلكثري كام جربنا ذكل 

ذا قرأ  عليه القارئ اليكةر ا لرشح عليه بل ، والينبئك مثل خبري ، مع أ نه ا 

نه حيل هل  ذا حصل اال شاكل فا  ال ا  الغالب عليه السكون واال س امتع للقارئ ا 

العقال بأ قرب مثال وأ يرس سؤال ، فلهل امحلد كام من علينا برؤيته ورشفنا 

 حبضور وقته . 

ال جبامعة  واكن ش يخنا لـام ضعف وكرب س نه ووهن عظمه اليقوم ا 

ذا أ راد القيام للصالة  ال ا  نه يقوم بنفسه ، فس ئل عن ذكل فقال يقميونه ا  فا 

ن هذه حاةل الش يخ معر احملضار ابن الش يخ عبدالرمحن السقاف . وسأ هل  ا 

يوما بعض الناس عن حاهل وحصة أ عضاء بدنه وذكل حبضور جامعة من 

حدى عيين  هنا قد معيت ا  أ والده فقال ذلكل السائل واكن من اخلواص : ا 

والده لـم لــم تعلمنا بذكل ؟ فقال : منذ س بعة أ شهر ، فقال هل واحد من أ  

أ ما علمت أ ين مثل املدينة العظمية لك يوم خيرب فهيا ماكن واليعمل من 

ذا أ صابه الوجع العظمي اليتوجع  بأ قصاها ماحيدث يف أ دانها . قالوا : واكن ا 

ذا ظهرت العةل وعلموا هبا من  ال ا  واليتأ وه واليش تيك ا ىل عواده وأ والده ا 

عهنا أ خربمه هبا ، حىت أ نه يف مرض موته ملا طال أ نفسهم وسأ لوا 

ال أ هنم ملا رأ وها قال هلم  اضطجاعه عىل حراجيفه جرحت ومل يعلمهم هبا ا 
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ن لها مدة ومل أ علممك هبا . ريض هللا عنه وريض عنه ذكل ملن خيش ربه  ا 

. وملا حرضته الوفاة اكن سبب موته أ نه مار عليه وجع يف ابطنه وتأ مل مدة 

وما وذكل مدة مرض ش يخ ش يخه احلسني ابن أ يب بكر بن سامل أ ربعني ي

 نفع هللا هبام ، فافهم ما يف ذكل من ال رسار وال نوار . 

وأ يضا فقد خصه هللا ابلشهادة املوجبة لنيل السعادة مبوته بوجع 

لهيا مبا روي عن دابر بن عتيك قال : قال رسول هللا صىل  البطن املشار ا 

ماتعدون الشهادة فيمك ؟ قالوا القتل يف سبيل هللا  هللا عليه وأ هل وسمل :

ذا لقليل ، قالوا مفن ايرسول هللا ؟ قال :  ن شهداء أ ميت ا  تعاىل ، قال : ا 

املطعون شهيد ، وصاحب ذات اجلنب شهيد ، واملبطون شهيد ، 

واحلريق شهيد ، واذلي ميوت حتت الهدم شهيد ، واملرأ ة متوت جبمع 

ال الرتمذي . وقال عليه الصالة والسالم : أ كةر شهيدة . أ خرده ال ربعة  ا 

شهداء أ ميت أ حصاب الفرش ، ومك من قتيل بني الصفني هللا أ عمل بنيته . 

وأ ما قوهل يف احلديث اذلي قبل هذا : واملرأ ة متوت جبمع . فقد قال ادليبع 

بعد نقل هذا احلديث يف كتابه املسم  ) تيسري الوصول ا ىل معرفة 

الرسول صىل هللا عليه وأ هل وسمل وبلغه السؤل (  ال صول من حديث

ذا ماتت ويف بطهنا  ساكن املمي ( ا  ويقال : ماتت املرأ ة جبمع ) بضم اجلمي وا 

 ودل . 

رجعنا ا ىل ذكر وفاة ش يخنا ، فلام نزل ذكل الوجع به اكن مس تعدا 

للقاء ربه غري دازع مما نزل به ، بل يتلكم بالكم أ ويل الثبات والعزم ، وقد 

الزائرين هل بعض يغيب مث يفيق عند حضور وقت الصالة ، ورمبا داء 

ليه  وهو يف الغيبة فيفيق ويقول : فالن ابلباب لكموه وأ ذنوا هل ، فاجمتع ا 
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أ والده يف داره بنفحون وقالوا هل : كن معنا يف مجيع ال مور ، فقال هلم : 

ن شاء هللا معمك ومعينمك يف مجيع ال   مور ، وبرشمه الختافوا من حال أ ان ا 

 ببشائر كثري وقال : أ عينوين بطاعة هللا واحملافظة عىل الصالة .انهتى  

) قلت ( ومما يناسب ماقاهل ش يخنا ل والده هنا من الس نة ماروي 

س ربيعة ابن كعب ابن ماكل ال سلمي احلجازي الصفي سأ ل ار أ ن أ اب ف

عين عىل نفسك فقال : أ  يف اجلنة النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل مرافقته 

نه عىل ذكل القدم ، قدم دده  بكةرة السجود . انهتى  فافهم تغمن وتعمل ا 

املكرم صىل هللا عليه وأ هل وسمل ، ولفظ احلديث مارواه مسمل وأ بوداود 

عنه ريض هللا عنه قال : كنت أ بيت مع النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

آتيه بوضوءه وحباجته ، فقال يل : سلين ! فقلت : كل مرافقتك فا ين سائ وأ

 قلت هوذكل ، قال فأ عين عىل نفسك بكةرة السجود . يف اجلنة فقال أ وغري 

نه تويف ليةل امخليس  رجعنا ا ىل الالكم عىل ذكر وفاة ش يخنا ، مث ا 

تسع  ه1139يف نصف الليل ال خري وذكل منتصف جامد ال خرية س نة 

صالة والسالم وثالثني ومائة وأ لف من جهرة س يد ال انم عليه أ فضل ال

وعىل أ هل الفضالء الكرام ، وحصبه مصابيح الظالم ، وذكل ببدل نفحون 

كام تويف هبا وادله معر ، فقام أ والده عند موته وهجزوه وسارت املاكتيب 

ا ىل لك ماكن خبرب وفاته قبل الصبح وقبل أ ن يشعر بذكل أ هل بدل 

 جف نفحون ، مفارشقت الشمس يوم امخليس حىت أ قبل الناس من لك

معيق ، مث نقلوه ا ىل بدل حريضة ودفن هبا بعد صالة العرص من يوم 

امخليس املبار  يف الساعة املوازية لساعة اال دابة املذكورة يف يوم امجلعة ، 

وقرئ عليه ثالث ليايل ، وأ ان امحلد هلل من مجةل القراء عليه ، وأ قبلت 
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اال مدادات من لك ماكن من دلب
1
يشء وطعام حىت حصل من ذكل  

كثري وانطرحت الربكة الظاهرة يف الطعام املصنوع لولمية اخلمت ويف اللحم ، 

طعام احلارضين مع كةرهتم عادوا يفرقون اللحم  حىت أ هنم بعد مافرغوا من ا 

واخلزب عىل أ هل البيوت ابملروض
2
، مث اذلي زاد من اجللب احلي  

يح يس يد والطعام اليابس يشء كثري ، وقدمسعوا ليةل وفاته صاحئا يص 
3

عليه بأ عىل صوته عىل رأ س عقبة الغار فوق بدل اخلريبة بدوعن ، فعزموا 

من ذكل الوقت جامعة مهنم تلميذه وحمبه الش يخ اجلليل سعيد بن عبد 

هللا ابعشن صاحب الرابط واكن من ال ولياء الصاحلني ، حفرض هو ومن 

ن وصوهلم معه خمته ، وذكل أ ن خرب وفاته بلغهم يف أ ثناء الطريق ، واك

 } وأ ما بنعمة ربك حفدث {حني بلغ القارئ قوهل تعاىل يف سورة والضح  

بتداء يف اخلمت ، وأ ان ا ىل الآن أ تذكر برد  فقال احلارضون : هللا أ كرب حال اال 

أ يدهيم ملا صاحفوين يف احللقة وهبم الربد ل هنم بكروا أآخر الليل من حنو 

 سا ثوبه اخللق البذي .زاهر ، وداء الش يخ طاوي ثوبه اجلديد والب 

)قلت ( وهذه القصة تش به ماجرى للش يخ عيل ابن عبد هللا 

ابراس عند وفاة وادله س يدان معر ، وأ ما الش يخ معر بن عبد القادر 

نزجع من بدل قيدون قبل الوفاة وزاره وبقي أ ايما يف الوادي  نه ا  العمودي  فا 

غوا من قراءة حىت تويف س يدان احلسني ابن معر وحرض خمته ، فلام فر 
                                                           

1
اجللب بفتح اجلمي املعجمة والالم بعدها ابء موحدة ساكنة هو : املوايش من ال غنام   

 وغريها . والطعام هو : احلبوب 
2
 املروض : الزنبيل الكبري 
3
د : مبعىن ينعيه    يس ّيِ
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اخلتوم ونزلت علهيم السكينة والرمحة املوعودة من احلي القيوم ، رتب 

الش يخ معر بن عبدالقادر الفواحت يف خالل اس متداد ادلعوات الصاحلات 

من السادات ، فلام فرغوا من ذكل لكه قام املنادي بأ مر أ والد ش يخنا 

 عليه وأ هل وسمل : وترتيهبم هل يف ذكل وقال بعد الصالة عىل النيب صىل هللا

قوموا اي أ هل وادي معد من قرن بن عدوان وأ عىل للضيافة والكرامة مع 

فالن من أ والد س يدي احلسني ، وقام هو أ ماهمم وقاموا ومه اجلم الغفري 

وامجلع الكثري ، مث اندى الثانية والثالثة والرابعة بأ هل لك هجة دانية أ و 

السادة ، ويقوم صاحبه أ ماهمم  شاسعة يطلهبم ا ىل بيت معروف من بيوت

فيقوم الناس ويتبعونه من غري مشقة واللغط والمداحنة بل هبيئة وسكينة 

ليه مايكفهيم من الطعام واللحم  وتوءدة ، وقد أ عدوا للك بيت طلبومه ا 

وغريه ، فاتفق أ ن متت ضيافهتم يف أ قرب وقت عىل تكل الكةرة العظمية ، 

ر ابن عبد القادر وجامعة كثريون من والرمحة الفخمية ، وبقي الش يخ مع

ىل بيت س يدان  وجوه الناس ومناصب اجلهة من السادة وغريمه فطلبومه ا 

احلسني ، فلام متت كرامهتم وجنزت ضيافهتم عىل أ حسن حال وأ رسع منال 

وأ جعب نوال ، عزم من عزم وبقي أ اكبر الناس ، فاجمتعوا هلم السادة وقاموا 

نعام . هبم أ مت قيام وأ ضافومه تكل   الليةل أ حسن ضيافة وأ فضل ا 

ن أ والده عزموا ابملثار يف بناء القبة فبنوها عليه فاكنت قبة  مث ا 

بتدينا ابحلرضة فهيا يوم اال ثنني  ان ا  منورة كبرية مباركة عىل قدر حاهل ،  مث ا 

وذكل قبل كامل بناء القبة ل ن حرضة س يدان احلبيب معر يف قبته يوم 

عون الناس هبا وتأ يت ال نذار لها من ال ماكن البعيدة امجلعة ، فاكنوا جيمت

ابلقهوة واخلزب ورمبا أ اتمه اللحم ، وال أ ظن أ حدا ينذر هل أ و لوادله بنذر 
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ال وانل مانذر عليه من املطالب ادلينية وادلنياوية كام  عىل هذه احلرضات ا 

جرب ذكل مرارا كثرية ، بل قلت أ ان يوما لبعض الناس حني شىك عندي 

ن أ ردت حصول مطلبك فانذر حلرضات س يدان معر وس يدان أ م را همام ا 

حسني بيشء وهو عىل متام ماش يئت من املطالب ، فذكر شيئا بعد أ ن 

ن مت املقصود ، مفا مر يوم أ ويومان حىت انل مراده .  قال : عيل ذكل ا 

ن هللا  آه بعض الفضالء بعد وفاته يف منامات كثرية قال هل يف بعضها : ا  ورأ

برشين أ ن هيب يل ويشفعين يف لك من عرفته ، وقال يف رؤاي  تعاىل

يل فأ ان عليه قبة من حديد ؛ يعين من الآفات  أ خرى : لك من ينتسب ا 

 واملؤذايت .

ولنذكر شيئا يسريا من كثري ؛ بل كراماته يوما واحدا حتمتل كتااب 

 مفردا وتأ ليفا جمردا ، ونضيف عددها ا ىل ماتقدم عدده من كرامات وادله

س يدان معر وماس يأ يت من احلاكايت ال خرى ، ونرجو من هللا الكرمي أ ن 

يرزقنا بربكهتم التوفيق والتوبة والقبول وحسن اخلامتة بغري بلوى والحمنة 

آمني .  نه ويل ذكل والقادر عليه أ  والرضاء مرضة ، والفتنة مضةل ، ا 
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 } احلكاية الثالثة والعشرون بعد املائة {

عفا هللا عنه : ملا قدم الس يد الرشيف الصويف الصفي  قال املؤلف 

اال مام زين ابن علوي احلبيش صاحب ترمي تلميذ س يدان عبد هللا احلداد 

نفع هللا هبم ا ىل بدل حريضة وزار س يدان معر يف حنو حدود س نة 

ذ ذا  ساكنا  ه1137 س بع وثالثني ومائة وأ لف واكن س يدي احلسني ا 

ىل نفببدل نفحون ، فطلب مين ال  حون س يد زين املذكور املسري معه ا 

شارة الوادل حمسن بن حسني ، فرست لقصد زايرته لس يدان احلسني اب

معه وذكل أ واخر معر س يدان وش يخنا الوادل احلسني ابن معر رمحهم هللا 

تعاىل ، فلام وصلنا ا ىل حرضته الرشيفة فرح واسرتاح خاطره بوصول 

ية والهناية ، وسأ هل عن خواص الس يد زين املذكور وانبسط معه الغا

السادة أ هل ترمي واحدا واحدا ، مث سأ هل عن بعض عامة أ هل ترمي حىت 

انهتى  ا ىل ردل يقال هل فالح أ صهل من وادي معد وسكن ترمي وختدم 

لس يدان عبد هللا احلداد ، فلام سأ هل عنه قال : وايش اجلرحي
1
اذلي يف  

                                                           

1
 اجلرحي : تصغري جرح   
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ن شاء هللا  ، وتعجب من سؤاهل عن ساقه ؟ قال الس يد زين هو خبري ا 

آه يأ خذه ذا  ، فسكت الس يد زين ومقنا بعد ذكل  ذكل ، فقال ش يخنا : أ

ا ىل مزنل ماين يف داره ، فلام مقنا ورصان يف ريق البيت قال يل الس يد زين 

: أ مسعت ماقال دد  من دانب فالح ومافيه من أ مل اجلراح ؟ فقلت نعم 

ال يسريا حىت داء اخلرب بوفاته ، ، قال أ ما فالح فميوت قريبا ، فمل نلبث  ا 

مخسني ومائة وأ لف ه  1150مث ا ين ملا رست ا ىل ترمي زائرا أ ول س نة 

ذاكرين الس يد زين بذكل وتعجب من هذا اال طالع الغييب عن الفضل 

الوهيب ، فلهل امحلد عىل رؤيته واال تصال بزايرته ، ونرجو من هللا الكرمي 

آمني . حق ا ما قرصان يف أ ن حيققنا مبحبته ، وأ ن يتجاوز عن خدمته أ

وأ خربين الثقات يف ذكل قالوا : اكن يف بعض ال وقات ددب يف بدل 

حريضة وغال يف الطعام والطعم ، واكن يف بدل معد الوادي مومس ، جفاء 

س يدان احلسني بن معر نفع هللا به ا ىل بدل معد يريد القصب طعم ادلواب 

لهيا قصد بيت صهره الس يد علوي مساوى ابعلوي فودد ، فلام وصل ا 

الس يد الرشيف أ اب بكر بن صاحل أ ب الس يد عيل املشهور صاحب ادللق 

الرتميي يف معد يف بيت الس يد علوي ، فلام علموا أ هل البدل بوصول س يدان 

ليه مجيعهم ، فلام أ رادوا اخلروج  احلسني ا ىل دار الس يد علوي أ قبلوا ا 

اببكر املذكور وهل قد وصلوه سأ هلم س يدان احلسني هل قد زاروا الس يد أ  

بيشء من الطعام أ وغريه ؟ فقالوا الايس يدان ! فغضب علهيم عند ذكل 

وقال هلم : أ ان جيئت أ ريد القصب والس يد أ بوبكر داء يريد الطعام وأ مرمه 

امجليع أ ن يأ توا هل بطعام لك عىل حسب حاهل ، ففرحوا بالكمه ، واكن 

د غريمه ، فلام طلب مهنم أ ن يأ توا الكمه مقبوال ولكمته انفذة عندمه وعن
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ال قليال حىت  للس يد املذكور ابدر لك مهنم مبا قدر عليه ، فمل يلبث ا 

 حصل للس يد املذكور مهنم حنو س بعني قهاول بربكته . 

واكن ريض هللا عنه كثري احلث عىل اخلري وال مر به خصوصا 

والطاعة  مواصةل الفقراء وخصوصا السادة أ ل ابعلوي وخصوصا أ هل العمل

آمني .   مهنم فعال وقوال ، نفع هللا به أ

وأ خربين الش يخ ش يخ ابن الش يخ يزيد بن معر بن يزيد صاحب  

ذ أ قبل  الغيل بعنق املذكور قال : بيامن حنن مباكننا ابلغيل وقت املغرب ا 

الش يخ معر ابن عبدالقادر العمودي صاحب قيدون ومعه مجع كثري من 

جبميع ال الت من الطريان والقصب  أ هل السامع وأ هل حرضة اذلكر

واملزاهر والطبول وغريها ، وأ مىس عندان تكل الليةل ابلغيل ، فلام اكن 

صبح تكل الليةل رسح ا ىل بدل عنق ورسحت معه وقال يل يف الطريق 

قبل أ ن نصل عنق : حنن الليةل ابنزور قبة الش يخ أ محد بن عامثن العمودي 

صاحب عنق وابنشل من عنده خربة 
1
قرب الس يد عيىس رهان ، والقابةل ب

ابنزور حبيبنا احلبيب بن محمد وابنشل من عنده وجب برهان وش يعهتا 

حسني بن معر وذكل يف حياته وابنشل من عنده محل برهان ، قال 

وأ مىس تكل الليةل بعنق وابتوا أ هلها يف بسط : أ هل الظاهري وأ هل 

، مث رسح من خنفر القصب وأ هل القنبوس ، وليةل ماين يف خنفر كذكل 

ولبس كساء لطيفا ومل يقدم النايب ؛ وأ مر أ هل ال الت لكها بتكييسها ومل 

                                                           

1
قدم تعريفها وتصنع من خوص النخل وتس تخدم حلفظ المتر عند مايبدو جناحه يف اخلربة ت 

 ة . لثوهل ، وش يعهتا يعين الليةل الثاالنخةل لئال يتساقط أ ويتناثر . والوجب هو خربتني  ، وق
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يشعر احلبيب حسني به ا ال حتت البيت ، فاكن انيب نفسه فأ ذن هل أ ن 

ىل الفاضةل الكبرية  وطلعنا معه ، وملا دلس الش يخ معر ابن عبد  يطلع ا 

لقاه الش يخ معر حني القادر خرج احلبيب حسني من اجلناح الطالعي فت

دخل الفاضةل وخر عىل قدمه وهو قامئ وبقي ساعة حىت جرت ادلموع من 

عينيه عىل قدم احلبيب حسني ، مث رفع وخر عىل ركبتيه يقبلها مث رفع 

وقبل صدره مث رفع وقبل بني عينيه ، ودلس احلبيب حسني وأ مر أ هل 

نه أآخر اجمللس طلب منه اال لباس ف أ لبسه عاممته السامع فسمعوا ، مث ا 

وفعل هلم تكل الليةل ضيافة معظمة ، فلام قربوا العشاء قال الش يخ معر : 

ايحبيب حسني أ ما أ ان هاتوا عشاي وحدي وزيدوا يل يف اللحم فا ين ال 

أ والك ادلرسة أ وكام قال ، ففرح بقوهل احلبيب حسني وأ مر هل مبا طلب من 

الثاين جامعة من أ ل  ذكل النصيب الطيب من يد الطبيب . وداء يف اليوم

ابقيس وطلبوا منه الوصول ا ىل بدلمه زاهر للزايرة واجلرب فقال هلم : حنن 

رأ ي وال أ مر يف أ نفس نا ؛ فلكموا احلبيب حسني وما مت المالنا الكم و

ىل أآخر احلاكية .   عنده مت عندان ، ا 

 } احلكاية الرابعة والعشرون بعد املائة {
يوما من ال ايم وأ ان ببدل حريضة وبيامن  قال املؤلف أ يضا أ نه ملا اكن 

جامعة يزنحون عىل البرئ املسامة العويرا قرب رضحي س يدان وش يخنا الوادل 

ذ سقط فهيا ودل صغري لبعض اجملاورين يف البدل  احلسني فبيامن مه كذكل ا 

غريب يقال هل : أ محد بن عوض اببريك ، فلام هوى يف البرئ صاح 

ابال س تغاثة يقولون : ايحسني بن معر ايحسني وصاحوا امجلاعة احلارضون 
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بن معر يف لكمة واحدة ، فأ هلم الودل أ ن أ مسك الرشاء وخر فهيا  حىت بلغ 

ذا حبصاة هميأ ة هل يف وسط املاء ،  أ سفل البرئ ساملا ، فلام قرب من املاء ا 

ستيأ سوا  نه ملا عمل أ بوه وأ مه أ قبلوا يصيحون وقد ا  فقام علهيا ساملا ، مث ا 

نسان فهيا مات وقليل منه مل ذا سقط ا  ا علموا من بعد البرئ ومعقها وأ هنا ا 

ذا هو قامئ عىل حصاة  نساان ليطلعه فلام دان منه ا  ليه ا  من يسمل ، فأ خرجوا ا 

كبرية يف وسط املاء ، فصاح ذكل اال نسان وأ علمهم حبياته وأ طلعه قبهل 

 ساملا ، والآن هو يعيش يف حصة وعافية . 
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 اإلستغاثة {} 
احلقيقة  فائدة اال س تغاثة بأ نبياء هللا ومالئكة هللا وأ ولياء هللا يه يف 

س تغاثة ابهلل لتجيل رس  قدرة هللا فهيم ومعهم بسبب حمبة هللا هلم ورضوانه ا 

ذا أ حببته  علهيم وتوليه هلم : اليزال عبدي يتقرب ا يل ابلنوافل حىت أ حبه فا 

ىل أآخر  كنت مسعه اذلي يسمع به ، وبرصه اذل ي يبرص به ، ويده . ا 

احلديث . ومعىن قول املهرتي بش يخه : ايحسني بن معر مثال يعين 

ايحسني قل اي هللا . مثل ما روي عن س يدان الش يخ طيفور بن عيىس 

املكىن أ بو يزيد البسطايم أ نه ملا مىش عىل املاء ومعه بعض تالمذته قال هل 

دحق أ ان وقل اي أ اب يزيد ،  فلام اس متر سريهام عىل املاء قال : ا دحق حيث ا 

التلميذ يف نفسه ملا مسع ش يخه أ ابيزيد يقول : اي هللا مامينعين أ ن أ قول 

ليه الش يخ وقال قل : اي أ اب فغرق مثل مايقول ؛ مث قال : اي هللا  فالتفت ا 

منا تعرف أ ابيزيد وأ بو يزيد يقول اي هللا ل نه يعرف هللا حق  نك ا  يزيد فا 

نبغي للك من هيرتي بش يخه أ ن يقول : اي فالن قل اي هللا معرفته . فلهذا ي 

ل نك تعرف هللا حق معرفته ، ومن عرف هللا حق معرفته أ داب هللا 

} ا ن رمحت هللا قريب من دعوته وأ نزل عليه سكينته وتغشاه  برمحته 
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احملس نني {
1
وهبذا قيل بسم هللا من العارف ككن من هللا ، فافهم ذكل  

نك الجتده مسطر  منا هو من فتح غيب املاكل ، فا  ا يف كتاب ساكل ا 

منا هو ابب هللا ومفتاحه بيد هللا  } واليشفعون ا ال ملن ا رتىض ومه والويل ا 

من خشيته مشفقون {
2
ومن أ حب قوما اكن مهنم ومعهم ، وامحلد هلل ما  

ال ليقرب مه من هللا ، ذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء وأ حب الناس ال ولياء ا 

 لفضل العظمي . وهللا ذو ا

ليه جنعنا : وأ خربين بعض الفقراء املباركني قال :   رجعنا ا ىل ما ا 

رسان ا ىل حرضموت من بدل حريضة حنن وس يدان احلسني ابن معر وكنا 

معه قافةل كبرية ذووا مقاصد ش ىت فزنلنا ابلقطن ، فلام عمل بعض الفقراء أ ل 

ا حساق ل نه  ا حساق ممن ينتسب للش يخ عقيل ابن عامر بن دمغش ابن

منا أ مرته يه بعزام  زوج بنته محودة بنت عقيل ويه يف البيت ، بل ا 

ليه وسأ لوه أ ن  حبيهبا ابن حبيهبا وش يخ أ بهيا بزنوهل ابملاكن املذكور ، أ توا ا 

ن أ ردمت  يأ يت مزنهلم لقصد الربكة والضيافة فقال هلم : أ ما أ ان وحدي فال ؛ وا 

ليمك جبميع من ترون من هؤالء امجلاعة أ هل القافةل واكنوا أ انسا  أ ن أآيت ا 

كثري جيئتمك ؟ فقالوا : بغينا  أ نت ومن معك ، فقال بعض أ والده رس 

ن كنا  ال ا  لهيم ا  لهيم أ نت وحد  وحنن نبق  حنن والقافةل ، فقال : الأ ميش ا  ا 

امجليع ، فأ نعموا بذكل ، فساروا فضيفومه وحصلت للفقراء منه ادلعوة 

                                                           

1
 ال عراف 56الآية :   
2
 ال نبياء 28الآية :   
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آمني .  قال الراوي وقد اكنوا هيأ وا  الصاحلة والتجارة الراحبة ، نفع هللا به أ

ال أ ن ذحبوا رأ س غمن أآخر .   هل ربع رأ س غمن فلام داء ابذلين معه مل يكفهم ا 

) قلت ( أ نظر رمحك هللا ا ىل هذه املراعاة واحملافظة يف حق  

نه ريض هللا عنه مل يس تأ ثر علهيم ابلضيافة ومل يذهب  الس يارة اذلين معه فا 

رتكهم ، بل رشط حضورمه أ ودلوسه معهم ريض هللا عنه . وعن وحده وي

مثهل تؤخذ الآداب ، فقد روي أ ن املرء سأ ل عن حصبة ساعة ، وقضيته 

هذه قضية نبوية محمدية حتايك ما أ خرده مسمل والنسايئ عن أ نس ريض 

هللا عنه أ ن دارا لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل فارس يا واكن طيب 

نع لرسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل طعاما مث داءه يدعوه املرق ، فص 

، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  : ال ، مث داءه يدعوه فقال وهذه 

، فقال : ال ، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل : ال ، مث عاد يف 

 ائشة يعين ع الثالثة فقال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل وهذه ؟

فقال نعم ، فقاما يتدافعان ا ىل مزنهل .انهتى  . قلت : وقد س بق ذكر هذا 

منا أ عدته ل ين اس تعذبته ، وحديث  احلديث يف مواطن من الكتاب وا 

عادته توجب املعادات كام قال الشاعر :   ال حبة حلو اال عادات ال مما ا 

ذا حتدثت يف قوم لتؤنسهم  فامي مىض وكذا يف لك مايـــأ يت  ا 

 ـاداتـمولك مبعاداة املعـــــــــــ  فال تعد حلــــديث ا ن مسعهم 

وأ خربوين املشاخئ عبدهللا وش يخ أ بناء الش يخ يزيد بن معر بن 

يزيد قالوا : اكن سلفنا أ ل يزيد يف أ ول الوقت مايزيدون عىل س بعة أ نفار 
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ذا ودد الثامن رقبنا وكنا ا 
1
موت واحد من الس بعة أ و ميوت املوجود ومع  

ذكل التطول أ عامرمه ، وعرف ذكل هلم واش هتروا به بني الناس ، فاتفق 

أ ن جامعة مهنم زاروا س يدان وش يخنا الوادل احلسني ابن معر فقال هلم : أ نمت 

اي أ ل ابيزيد التكةرون والتطول أ عامرمك ؟ فقال هل بعضهم الكما ظاهره 

ملا فيه ، به الفرح بذكل ولكن قلوهبم التزال مش تغةل من ذكل غري مطمئنة 

مث اتفق أ هنم زاروا ش يخنا الوادل حسني جامعة مهنم عند قرب وفاته فأ فاق 

آنسهم ودعا هلم حني أ رادوا اخلروج من عنده ، ومن مجةل  هلم من غيبته وأ

ماقال يف دعائه هلم : زادمك هللا أ هلممك التقوى ، ففرحوا عند ذكل 

ن حينئذ زادوا عىل العدد واس تبرشوا ابلزايدة يف العدد واملدد ، قالوا : مف

املذكور ، والآن عددمه يزيد عىل العرشين ، هللا يبار  فهيم ويزيدمه 

ويفيدمه وجيعل ا مسهم مساممه ، ل هنم أ ل يزيد وهللا املزيد وهو امحليد اجمليد 

 ، فعال ملا يريد ، املبدي املعيد . 

 } احلكاية اخلامسة والعشرون بعد املائة {
دابعبيد العنقي واكن منتس با ا ىل س يدان حىك يل احلاج أ مح 

وش يخنا احلبيب احلسني املذكور ، وهل معتقد اكمل وحمبة خالصة ، قال : 

ركبنا يف بعض ال سفار يف سفينة لبعض ال سفار يف حبر الشام فبيامن حنن 

ذ رضبتنا الرحي وتغريت السفينة غيارا كبريا وانكرس  نسري يف السفينة ا 

ىل الهال  ، فاكنوا يس تغيثون ابملشاخئ املشهورين ساكهنا وأ رشف أ هلها ع

                                                           

1
نتظران     رقبنا : ا 
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هرتوا بش يخ من املشاخئ وعظمت الشدة  وينذرون هلم ال نذار ، ولكام ا 

هرتوا ابلثاين بعده ، فلام طالت املدة ومل حيصل هلم غوث من أ حد قلت  ا 

ال فا ن معي ش يخًا ، فقال  هلم ها عاد معمك أ حد من املشاخئ هنرتي به وا 

ش يخك ؟ فقلت حسني بن معر العطاس حبريضة ،  صاحب املركب من

هرت بش يخك وداخهل مثل الودد ، وأ ان كذكل  فضمين ا ىل حنره وقال : ا 

هزتاز وودد وخشوع ، فقلت : ايحسني بن معر الغارة ، ونذر  حصل يل ا 

صاحب السفينة والركبة بيشء ونذرت أ ان بيشء للس يد حسني ، مث قلت 

قالوا ماحد  يف ذكل ، فقلت ماتمت هذه هلم أ برشوا ابلغوث والسالمة ، ف

ال وقد حصل املقصود ، واكنت تكل القهوة محمسة ، مفا أ متمت  القهوة ا 

رتفع الساكن مثل ما تر  فع رقبة البعري املكسورة ، وحصل تالكيم حىت ا 

الرسور لصاحب السفينة ولنا وللمسافرين ، والحت هلم لواحئ السالمة 

السفينة بعد ذكل يكرمنا غاية اال كرام ببدو تكل الكرامة ، فاكن صاحب 

أ ان ورفيقي ردل من عشرييت ، وكذكل امجلاعة أ هل السفينة أ كرموان غاية 

أ حد مهنم اال كرام واال حرتام ؛ بعد أ ن كنا بيهنم مثل عامهتم اليسأ ل عنا 

لينا وحنن يف املاكن ادلاين رصان بعد ذكل يف املاكن العايل .   واليلتفتون ا 

 ابعبيد هبذه احلاكية حني داء ابلنذر املذكور ) قلت ( أ خربين 

وداء زائرا رضحي س يدان معر وحسني بعد وصوهل من تكل السفرة . 

غامات حصلت هلم يف تكل السفرة وغريها بربكة  وأ خربين أ يضا بكرامات وا 

خالص نياهتم يف هذا الش يخ الكبري والعمل الشهري نفع هللا  صدق حمبهتم وا 

آمني . وأ خربين ال  ابعلوي نفع هللا هبم  العطاسس يد حسن بن علوي به أ

ىل بدل حريضة يف حياة س يدي احلسني ابن معر  قال : كنت كثريا ما أآيت ا 
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نفع هللا هبم فأ قمي عنده يف البيت أ ايما وال أ خرج عند أ حد من أ والده 

ذا أ ردت املسري من عنده أ مر يل بيشء من  ن عزموا عيل ، فا  ال ا  أ وغريمه ا 

غريه وزودين وأ ركبين ا ىل بدلي ، فلام أ ردت املسري يف الطعام وادلجر و 

بعض ال حيان من عنده ا ىل بدلي اللسك قال لبعض أ والده الصغار قل 

ل هكل يعطون فالان كذا كذا من الطعام ، وكذا وكذا من ادلجر ، وكذا 

وكذا من غريه من الهدية ، فأ هنم اس تكةروه فأ توين بنصف ماذكره هلم ، 

 سأ لين مك أ عطو  ؟ فقلت فيه الربكة ، فقال مك هو ؟ فلام أ عطوين ذكل

فقلت فيه الربكة ، فقال ورأ س معر أ ن حتيك يل مك أ عطو  ؟ فقلت كذا 

وكذا ، فقال لواحد مهنم  ايفالن قلت لمك أ عطوا فالان كذا وكذا فأ عطيتوه 

دون ما أ مرتمك ولس مت بأ شفق مين عىل مايل والآن هذه مهتمك ، وأ ان 

تعطونه اذلي أ مرت به هل بكامهل ، قال فمل ميكن مهنم ورأ س معر أ ن 

مراجعة ، فامتثلوا ماقال هلم ، مث ابدروا ابذلي أ مر يل به نفع هللا هبم امجليع 

 . 

وأ خربين معر بن عبد هللا ابن معر ابلكاك قال : ملا أ صعد احلبيب  

ىل الوادي وداء ا ىل بدلان  ودخل بيتنا قال هل  طمحانحسني ابن معر ا 

دلي عبد هللا حني أ راد ادلخول يف بعض أ فنية منازل البيت : ايحبيب وا

ال مبشقة وأ نت  ن ماكننا هذا ضنك الفنا الميكن فيه ادلخول ا  حسني ا 

اخفض رأ سك والترى علينا ، واس تحيا وادلي من ضنك املاكن حني 

دخهل ذكل السلطان اذلي خصه هللا املنان ابحلسن واال حسان ، وعلو 

يف العمل واجلسم والربهان ، فقال هل احلبيب حسني : ايعبد الشان والسعة 

هللا من أ حببناه دخلنا معه ولو يف مس اال برة . وحىك يل عبد هللا بن 
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ىل الوادي وداء بدل  وأ راد  طمحانمايض قال : ملا أ صعد احلبيب حسني ا 

أ ن يصلح بني أ حصابنا أ ل مايض يف وقائع وفنت جرت بيهنم واكن ردل مهنم 

من الصالح ومتكره الكم احلبيب حسني ، وذكل الردل يقال هل متغلب 

حسن بن مسمل بن املعيوف ومعه ثالثة أ والد ، واكن اجامتعهم مه 

واحلبيب حسني مباكن يقال هل الظهرية يف خالء البدل لكةرة من حرض من 

قصدان نصلح بينك وبني ايفالن الناس ، فقال احلبيب ذلكل الردل : 

تمك وما مىض وتقدم يكون فيه خمارده وهدم وردم ، أ حصابك وجنمع لكم 

واحلي أ بقا من امليت ، فقال ذكل الردل : أ نت ايس يد ماتشور تصلح بني 

ال تطلب املاكرس ! واكن احلبيب تكل ال ايم جمهتدا يف  القبائل ما تشور ا 

بناء بيته الكبري يف بدل نفحون ويطلب ال قبال 
1

من احملبني هل يف الوادي ، 

تطاول اجلفية د هللا بن عقيل : فلام تلكم الردل ابللكمة احلفية قال عب

احلبيب حسني يف جملسه حىت اكد يبلغ رأ س العلب اذلي هو دالس يف 

ظهل ، مث التفت ا ىل الردل وقال هل : احلفرة اليت حفرهتا تسقط فهيا وال 

ن شاء  بد أ ن هتكل أ نت وأ والد  والتبق  كل ابقية وبعد  تصلح القبيةل ا 

 ؛ ويأ خذون ديتمك حمارس ، فقام غضباان ومل يعد ا ىل جملس احلبيب يف هللا

ذكل اليوم وحصل عنده الفزع من الكمه ، وسار ا ىل حرضموت لزايرة 

احلبيب عيدروس بن سامل ابن معر ابن احلامد بن الش يخ أ يب بكر بن سامل 

وأ علمه بالكم احلبيب حسني ورمبا اس تجار به منه ، فقال هل احلبيب 

                                                           

1
قال هل ابللهجة احلرضمية ماكرس ويه اليت تس تخدم ال قبال يه مرابيع اخلشب أ وما ي 

 لسقف البيت 
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يدروس مىت ريض عنك احلبيب حسني فقد رضينا حنن عنك ، ومىت ع 

ايه كنفس واحدة ، قال عبد  خسط عليك فقدخسطنا حنن عليك ل ان حنن وا 

ال مدة يسرية حىت قتل ذكل الردل هو وأ والده ال ول  هللا : فمل نلبث ا 

فال ول ، مث صلحت القبيةل بعده وصارت لكمهتم واحدة كام تلكم به 

 . احلبيب حسني 

وأ خربين معر بن مرعي بن املايض أ يضا قال : ملا اكن بعد مدة من 

قتل حسن بن مسمل فاضت صاحلة بنت حسن بن مسمل اببهنا حسن بن 

عبد هللا بن محمد بن مسمل وقالت هل : ايحبيب حسني هذا أآخر أ والدان 

وقد حصل منك ماحصل مع الوادل وادع فيه ابلربكة ، فقال نفع هللا به : 

زودحسن مِ 
1
يذرا جحل ، يعين ابهنا يكون هل عاقبة حس نة ، فاكن كام  

نه الآن قد معه س تة أ والد . وأ خربين ودله الوادلمحزة ابن ش يخنا  قال ، فا 

حتاجوا ا ىل مقدحةحسني  املذكور قال : ا 
2
لواحد من أ زاير املاء فاكنوا لكام  

فأ خذوا  طلعوا ا ىل اجلناح اذلي فيه الوادل ،ماء أ رادوا أ ن يقدحوا منه 

املقدحة اليت يف مطهار
3
اجلناح اذلي هو فيه ، فلام أ كةروا عليه اخملتلف  

ن بيننا وبني هللا س بحانه وتعاىل عهدا أ ن لكام  ل دل املقدحة قال : جعيبة ا 

ليه حيصل يف احلال ، مفا مت الكمه حىت دق ادلاق عىل الباب ؛  احتجنا ا 

ذا هو من أ ل ابلكاك فقال الوادل : أ نظر من هذا اذلي ابلباب فنظر  ت فا 
                                                           

1
املزود هو : الكيس الصغري اذلي حيمهل املسافر عىل كتفه ويضع زاده فيه ، ويذرا :  هو   

ن هللا يبار  يف أ والده ويكةرمه   : يبذر  ، واحلجل الزراعة ، مبعىن ا 
2
 الزير . املقدحة هو : املغراف اذلي يمت به غرف املاء من  
3
 املطهار : بيت اخلالء أ وامحلام  
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ذا عىل كتفه ست مقادح لك ثالث مهنا يف شق منه ،  أ هل طمحان وا 

ايه ا ىل عند الوادل وطرحنا مقدحة مهنا عىل الزير اذلي  فطلعت أ ان وا 

ماعليه مقدحه . قال وكنا مرة أ يضا حنن والوادل يف بدل نفحون قالت هل 

يق الطعام اذلي عاده معمك زوجته : أ فكروا لمك يف غداء فا ن الليةل عشامك اب

، واكن الوقت بني العشائني ، فسكت الوادل ومل جيهبا حىت أ عادت الكهما 

مانيا ومالثا ، فأ داهبا مع حدة وغضب وقال : ايهذه حنن عىل هللا وهو 

ليه ، وقامت من املزنل مثل املغاضبة هل ، مفا  اذلي يؤيت لنا لكام نعتاز ا 

ال قليال حىت دخل علين نسان ومعه زماةللبثنا ا  ا ا 
1
فهيا من الطعام اذلي  

يزيد عىل الكفاية ، فدعا الوادل بعض اجلواري وأ مرها أ ن تطحنه ؛ ومل تعمل 

زوجته املذكور بذكل حىت اكن وقت الغداء ، فلام أ برصت الطحني سأ لت 

 من أ ين أ اتمك هذا ؟ فأ خربانها فتعجبت من ذكل . 

 { } احلكاية السادسة والعشرون بعد املائة
حىك يل الوادل أ محد ابن س يدان الوادل حسني املذكور نفع هللا به  

براهمي الس ندي زائرا حلرضموت ومن  قال : ملا خرج الس يد الش يخ الكبري ا 

هبا من ال ولياء ال حياء وال موات ، واكن من أ هل الكشف اجليل ومن 

ذ  ذا  أ هل اخلطوة ، فاجمتع بس يدان احلسني بن معر يف بدل سيئون واكن ا 

مقامي هبا يف ا صالح ذات البني بني ادلولتني لتس متر الس بل
2
وسري الناس  

براهمي منتظر فراغ س يدان احلسني من  آمنني بفضل هللا تعاىل ، جفلس ا  أ
                                                           

1
 الزماةل : الكيس   
2
 الطرقمفرده سبيل الس بل :   
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قامته  براهمي يف مدة ا  متام الصالح ليصعد معه لزايرة س يدان معر ، واكن ا 

ذا طلبه أ حد من ادلوةل أ وغريمه للضيافة يقول :  دس تور س يدان بسيئون ا 

ذا أ ذن هل ذهب معه ا ىل  حسني ، أ ي شاوره يف اذلهاب يل معك ، فا 

بيته وأ لك طعامه ، واكنوا يدعونه بنية صادقة ل نه من كبار الصاحلني ، 

ومن ال ولياء املعتقدين ، فاتفق ذات يوم أ نه دعاه بعض ادلوةل أ ل كثري 

عاد ومل للطعام يف بيته فقال هل شاور س يدان حسني ، فذهب عنه و 

ىل بيته فلام قرب  يشاوره ، فقال شاورته قال نعم ، فذهب الس يد معه ا 

متنع من أ لكه وقال : مادس تور س يدان حسني ! خفرج  ليه الطعام يف وقته ا  ا 

الردل من بيته فطلب س يدان احلسني فودده وشاوره يف ذكل ورجع ، 

ب براهمي فصدقه وأ لك من طعامه . وأ ظن أ ن الس يد ا  راهمي فأ خرب الس يد ا 

منا يمتنع من أ لك طعام ادلوةل قبل اال ذن من س يدان احلسني ل نه يرى عليه  ا 

ذا حصل اال ذن زالت ، وشاهد ذكل هو بعني بصريته  ظلمة التحرمي ، فا 

نه ملا صعد س يدان حسني ا ىل حريضة أ صعد الس يد معه وزار  النافذة . مث ا 

ىل س يدان معر وأ قام حبريضة أ ايما مث رجع ا ىل الس ند . قالو  ا : وملا سار ا 

بدله سكل طريق الشط وحده من غري زاد وال راحةل والرفيق . وهل يف 

قامته حبريضة حاكايت حيفظوهنا أ والد س يدان حسني خصوصا أ محد بن  ا 

 احلسني نفع هللا هبم امجليع . 

وأ خربين بعض الثقات قال : اكن س يدي احلسني كثري الثناء عىل 

الشعبة بوادي معد ، واكن كثريا  الش يخ محمد ابمعر العمودي صاحب

نه  ن الش يخ محمد ابمعر من أ هل اجلنة ، فقيل هل كيف تقول ا  مايقول : ا 

ن س يدان احلسني  من أ هل اجلنة وهو يرشب التنبا  وقد مسعنا  تقول : ا 
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ابن أ يب بكر بن سامل يقسم ابهلل أ ن من مات قبل أ ن يتوب من التنبا  

ن الش يخ محمد سيتوب منه قبل بأ ربعني يوما اليروح راحئة اجلنة  ، فقال : ا 

متنع من التنبا  قبل  ذكل . قال الراوي : فلام قربت وفاة الش يخ املذكور ا 

آه  أ ن ميوت بنحو شهرين وذكل مع شدة حمبته لهذه الشجرة اخلبيثة ، وملا رأ

اذلين علموا بالكم س يدان احلسني وقد تركه علموا أ هنا قد قربت وفاته 

  رمحه هللا تعاىل .

عمل أ ن جامعة من علامء املتأ خرين قطعوا بتحرمي التنبا   ) فائدة ( ا 

ذا حتققت فبال حرى . فليعمل ذكل وليجتنبه  ن مل تتحقق رضورته أ ما ا  وا 

نه قليل املنفعة كثري الرضورة ،  وليبعد عنه من مل يطعمه ومل يبتيل مبحبته فا 

ن يرشبونه وغريالئق بأ هل الطاعة بل والبأ هل املروءة ، وغالب اذلي

ويتعاطونه مه من اليؤبه هلم واليقتدى هبم ، ومارأ ينا أ حدا ممن يقتدى به 

من أ ولياء هللا من أ هل العمل والعبادة يتعاطاه ال من ساداتنا أ ل ابعلوي 

وال من غريمه من أ هل ادلين والعمل والفضل والنبل واملناصب املنظورة 

مزتج والزوااي املزورة ، والكمنا هذا للمبعد عنه ل  ليه ، أ ما من ا  ئال يقرب ا 

س تخراده ، وقد جتىل هل  به مزاده فيعرس عالده ، ويصعب من ش بكته ا 

ىل سبيل  فيه رواده ، واس تحمك بني جنبيه مراتده ، وهللا الهادي ا 

 الرشاد .

ليه بقوهل  )قلت ( أ يضا واذلي يظهر يل أ ن التنبا  هو املشار ا 

اكملهل يغيل يف البطون * كغيل  } ا ن جشرة الزقوم * طعام ال ثمي *تعاىل 
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امحلمي {
1
وهذا ظاهر يف بطون اذلين يرشبون التنبا  . وقد قال الش يخ  

اال مام ابن عريب يف كتابه التفسري املقنع الكبري أ ن النيب صىل هللا عليه 

وأ هل وسمل قال : اي أ اب هريرة يأ يت أ قوام أآخر الزمان يتوادون ابدلخان 

هنم من أ ميت ولي هنم من مه س ويقولون ا  من أ ميت . ويف بعض ال خبار : ا 

بليس عليه لعنة هللا حني قال  أ هل الشامل ويه جشرة مرة خلقت من بول ا 

} ا ن عبادي ليس كل علهيم سلطان {هللا هل 
2
الآية . ومه اذلين اليرشبون  

بليس  نَّ عليك لعنيت ا ىل يوم ادلين {ادلخان ، فلام قال هللا ال  } وا 
3
حار  

ربه عز ودل ، فسكر وصار سكراان مل يدر مايقول ، ودهش من أ مر 

فعند ذكل ابل خفلقت تكل الشجرة من بوهل ، فكيف من رشب من بول 

الش يطان هل يتيرس هل اال ميان . انهتى  الكم املفرسين يف معىن الآايت . 

وقال بعض العلامء : ا ن رشب جشرة التنبا  أ شد من رشب امخلر ؛ فا ن 

ال هذه فا هنا مل حتل يف امخلر حلل يف أ ول اال سال م ا ىل س بع مرات ا 

 اال سالم . 

 } احلكاية السابعة والعشرون بعد املائة {
ويه ما أ خربتين فاطمة بنت س يدان احلسني املذكور ريض هللا  

عهنام قالت : بيامن حنن ذات يوم دلوس عند الوادل يف غرفته بداره حبريضة 

لينا  ذ التفت ا  وقال من غري أ ن نلكمه : وهو يس بح الضح  عىل مصاله ا 
                                                           

1
 ادلخان 46 – 43الآايت :   
2
 احلجر 42الآية :   
3
 ص 78الآية :   
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ن ال رض سوف تبق  شاغرة بغري سلطان ، واكن الوايل يف ذكل الزمان  ا 

ال أ ايما حىت زالت شوكهتم ابللكية  بعض الوالة أ ل كثري ، فمل نلبث ا 

وبقيت ال رض أ عين حرضموت شاغرة ا ىل الآن بغري سلطان يف الظاهر ، 

آثر ، كام قال س يدان محمية حبامية هللا وأ وليائه ال اكبر أ هل املزن ةل دليه واملأ

 عبد هللا بن علوي احلداد للقلوب وال جساد نفع هللا به شعرًا : 

 أ مينا ومحميا بغري حسام  هبم أ صبح الوادي أ نيسا وعامرًا 

) قلت ( وقد بلغين عن جامعة ممن اكن يرتدد عليه أ عين ش يخنا  

لك من دخل عليه الوادل احلسني من القبائل أ هل اجلهة أ نه اكن يقول ل

س تعملوا يف سالحمك البنادق فا هنا تكون أآخر الوقت أ ال قبوةل  مهنم : ا 

ولك أ رض دولهتا أ هلها . وهذا يناسب مارواه عقبة ابن عامر ريض هللا 

عنه أ نه قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل : من عمل الريم مث 

نه قال : مسعت رسول تركه فليس منا ؛ أ وفقد عىص . رواه مسمل . وع 

هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل يقول : ا ن هللا يدخل ابلسهم الواحد ثالثة 

نفر اجلنة : صانعه حيتسب يف صنعته ، والرايم به ، ومنبهل . وارموا 

يل  من أ ن تركبوا ، ومن تر  الريم بعد ماعلمه  ن ترموا أ حب ا  واركبوا وا 

. رواه أ بوداود . وعن سلمة ابن  رغبة عنه فا هنا نعمة تركها أ وقال كفرها

ال كوع ريض هللا عنه قال : مر النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل عىل نفر 

رموا بين ا سامعيل فا ن أ ابمك اكن راميا .ظينت رواه البخاري .  لون فقال : ا 

نقل هذه ال حاديث اال مام حميي ادلين النووي يف كتاب اجلهاد من كتابه 

ني ( وقال يف رشح حصيح مسمل هل قوهل صىل املسم  بــ) رايض الصاحل

} وأ عدوا هلم ما اس تطعمت من قوة هللا عليه وأ هل وسمل يف تفسري قوهل تعاىل 
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}
1
ن القوة الريم ، قالها ثالما ، مث قال اال مام النووي : ونس يان الريم   ا 

بعد تعلمه مكروه كراهة شديدة ملن تركه بال عذر ، يعين لقوهل صىل هللا 

 وسمل فامي خرده مسمل يف حصيحه : من عمل الريم مث تركه فليس عليه وأ هل

 منا أ و قد عىص .انهتى  . 

رجعنا ا ىل ما حنن بصدده من ذكر مناقب س يدان وش يخنا اذلي  

أ مدان هللا مبدده ، فأ خربوين الثقات قالوا ملا زار س يدان احلسني حرضموت 

حسني وهو من ومعه جامعة من أ والده ومهنم ابنه ددي عبد هللا ابن 

ابلليل وقصدمه زايرة  مدودةأ خربين هبذه احلاكية ويه : اهنم ملا وصلوا بدل 

الش يخ ايسني ابمحيد فاكن وصوهلم بعد ماتقبض السامر وانم الناس ومل 

يعمل هبم أ حد ، فلام وصلوا رضحي الش يخ رمحه هللا وددوا عنده جفنة خزب 

هل س يدان احلسني مكيال حارة فأ لكوا مهنا حىت ش بعوا وشلوا ظرفها وجع

 الطعام يف أ ايم المثر ، نفع هللا ابمجليع . 

ىل   قال املؤلف عفا هللا عنه وتقبل منه : جيئت يف بعض ال ايم ا 

حرضة س يدي احلسني أ ان وجامعة من أ والد أ والده الصغار واكنوا مهتمني 

واحدا مهنم بأ نه أ خذ عىل أ حدمه شيئا واكن صاحب ذكل اليشء جمدا عليه 

 الهتمة يف أ نه أ خذ متاعه وذكل هبتان منه ، واكن أ ظهر أ نه أ خذ عليه يف

شيئا ومل يفت عليه يشء ، فلام مثلنا بني يدي س يدان احلسني نفع هللا به 

} ومن يكسب خطيئة قال بعد مامسع من ذكل اال نسان الالكم عىل الربئ 

                                                           

1
 ال نفال 60الآية :   
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مثا مبينا { مثا مث يرِم به بريئا فقد ا حمتل هبتاان وا  أ و ا 
1
لمت أ ان براءة هذا فع 

قرار  املهتوم ، مث تبني لنا بعد ذكل براءته بغري شك واللبس وذكل اب 

آمني .   صاحب اليشء أ نه مل يرسق عليه يشء . انهتى  نفع هللا هبم امجليع أ

وقال املؤلف عفا هللا عنه وتقبل منه : أ يضا كنت عند ش يخنا  

مع ببدل حريضة الوادل احلسني يف جامعة من أ حصابه نريد املسجد اجلا

مرأ ة قد أ لقت علينا طبق  ذا اب  لصالة الزينة ، فلام قابلنا بعض بيوت البدل ا 

رماد فوقع فوق امجلاعة وش يخنا يف وسطهم عىل فرس هل ؛ فوارامه عكر
2
 

الرماد ومه يف ثياب الزينة ، فغضبوا امجلاعة وأ رادوا أ ن ينادوا عىل أ هل 

بنات أ خدام ش يخنا ، فزجرمه  البيت ويلومومه عىل ذكل واكنت املرأ ة من

ش يخنا وقال : سريوا حبركة واسكتوا لئال تعمل املرأ ة وأ هل بيهتا بذكل 

فيش تغلوا ، ل هنم لو علموا حلصل علهيم غاية الكراهة . قلت : فانظر 

ىل هذه الشفقة احلاصةل واملراعاة الاكمةل ، واخللق العظمي  رمحك هللا ا 

الصالة والتسلمي ، وأ خالق السلف املس تفاد من أ خالق دده عليه أ فضل 

الصاحل القدمي ، من أ هل الرساةل وغريمه من اجلهابذة اجلهاممي . وهذه 

الواقعة اليت وقعت لش يخنا تش به ما حيك أ ن الش يخ املعروف بأ يب عامثن 

اخلربي ) ابخلاء املعجمة والباء املوحدة والراء املهمةل ( وابلنس بة من أ هل 

معه حصبه فوقع عليه رماد من كوهالرساةل : مر ابلطريق و 
3
، فهموا أ ن  

                                                           

1
 النساء 112الآية :   
2
 العكر هو : الغبار  
3
ة يه : الفتحة تكون يف أ عىل الب    يت الكوَّ
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يلكموا أ هل ادلار فزجرمه وقال : من اس تحق النار فصوحل عىل الرماد 

 اليغضب . 

 } احلكاية الثامنة والعشرون بعد املائة {
ويه ما أ خربتين فاطمة بنت س يدي الوادل احلسني املذكور قالت :  

يف املوحج ا جهتدت وادليت يف شقة سوداء مليحة حاكهتا 
1

العريض وصبغهتا 

بيدها وقصدها هبا كساء للوادل ، وذكل يف الش تاء ، فلام حصلت الشقة 

ورسهتا موافقته أ تته هبا ، فلام أ خذها ومالت من عنده دخل عليه بعض 

مماليكه فقال ايس يدي أ عطين هذه الشقة ل ين أ ريدها يف الش تاء تصون 

بدين من الربد ل ين أ غبش
2
البرئ وغري ذكل من قضاء أ نزح املاء من  

حواجئمك ، ورمبا قال هل : وأ نت أ ال دالس يف الس نح 
3

ايها ،  ، فأ عطاه ا 

فلام علمت وادليت بذكل جعلت تؤذيه وتعاتبه عىل ذكل ، فمل يبال هبا . 

واكن يعامل مماليكه معامةل الوادل الشفيق من الصفح عن زالهتم واال غضاء 

واخملارج احلس نة واليعاقهبم عىل هفوة عن عةراهتم حبيث يطلب هلم ال عذار 

ن املتاع الفالين رسق ونهتم به فالان  ، بل قال يف بعض ال ايم ملا قيل هل : ا 

ال اجلن أ وبنيت فالنة .   العبد فقال : مارسقته ا 

تباع فيه   ىل هذا اخللق العظمي ، واال  ) قلت ( فانظر رمحك هللا ا 

ذ اك ن أآخر الكمه صىل هللا عليه لقول دده عليه أ فضل الصالة والتسلمي ا 

                                                           

1
 املوحج : أ ةل النس يج 
2
 أ غبش : خروده مبكرا من التبكري  
3
 الس نح : املاكن ادلايف : الكن من الكنان  
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وأ هل وسمل : وماملكت أ ميانمك . وهذه وأ مثالها كرامات ، وقد ورد أ يضا عن 

املعرور ابن سويد قال : رأ يت أ ابذر ريض هللا عنه وعليه حةل وعىل 

غالمه مثلها فسأ لته عن ذكل ؛ فذكر أ نه ساب ردال عىل عهد رسول هللا 

، فقال النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل صىل هللا عليه وأ هل وسمل فعريه بأ مه 

خوانمك وخولمك جعلهم هللا حتت أ يديمك مفن  مرء فيك داهلية ؛ مه ا  نك ا  : ا 

اكن أ خوه حتت يده فليطعمه مما يأ لك ويلبسه مما يلبس والتلكفومه مايغلهبم 

، فا ن لكفمتومه فأ عينومه عليه . متفق عليه . وعن أ يب هريرة ريض هللا 

ذا أ ىت أ حدمك خادمه يعين عنه عن النيب صىل  هللا عليه وأ هل وسمل قال : ا 

نه  عبده بطعامه فا ن مل جيلسه معه فليناوهل لقمة أ ولقمتني أ وأ لكة أ وأ لكتني فا 

ويل عالده . رواه البخاري ، ال لكة بضم اهلمزة يه اللقمة ، ذكره واذلي 

 قلت : وقوهل يف قبهل اال مام حميي ادلين النووي يف رايض الصاحلني .

زار ومقيص ورداء  حديث املعرور ابن سويد : حةل : احلةل كسوة اتمة ا 

 وعاممة ، كذا قاهل أ هل اللغة .  

رجعنا ا ىل ما حنن بصدده : وأ خربين بعض أ خدام س يدي احلسني  

س تعرت من بعض أ والد س يدي حسني شيئا من أ ةل احلرث  قال : ا 

م قال يل : أ ين أ حس به قال قدوما فانتفعت به مث رددته عليه وبعد أ اي

ليك ، فقال ال وأ رص عىل ذكل ، وقال ا خرس  القدوم ؟ قلت قد رددته ا 

يل قمية القدوم وشدد عيل يف ذكل ، وذكل حبرضة س يدي حسني ، فلام 

نه  جيئت بقمية القدوم ا ىل س يدي حسني أ خذها مين وقال خلها عندي فا 

ليه بعد ذكل وأ خرب  ه أ نه ودد س يجد قدومه يف بيته ؛ يعين ابنه ، فأ ىت ا 

ين  قدومه فرد ا يل س يدي حسني درامهي . وحيك يل عنه أ نه اكن يقول : ا 
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سأ لت هللا عز ودل أ ن اليس تجيب دعايئ عىل من أ حب ل نه ريض هللا 

ذا دعا بدعاء أ س تجيب هل ، فال فقبل هللا س بحانه ذكل . قلت  عنه اكن ا 

ده : وهذا القول عن ش يخنا حييك ماداء يف كتاب عني املعاين عن د

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل أ نه قال : ا ين سأ لت هللا أ ن 

 اليس تجيب دعاء حبيب عىل حبيبه . انهتى  . 

 } احلكاية التاسعة والعشرون بعد املائة {    
ويه ما أ خربين الش يخ احلسن ابن الش يخ عبد الرمحن ابن الش يخ  

ين الوادل القطب عيل بن عبد هللا ابراس ساكن اخلريبة قال : أ خرب

عبدالرمحن ابن عيل ابراس املذكور قال : زرت س يدي احلبيب احلسني 

بن معر وحصبيت رشيف من أ هل النور فاصطحبنا من دوعن ا ىل بدل 

حريضة لقصد زايرة احلبيب معر واحلبيب حسني وذكل يف حياة س يدان 

احلسني ، قال فلام وصلنا حريضة واكن ذكل الرشيف اذلي معي صاحب 

امللبس وغريه عىل طريقة الصوفية ، فلام رأ ى س يدان احلسني  تقشف يف

وماهو عليه من التوسع يف اللباس الرفيع والفرش الكثرية والعبيد واخلدم ، 

وشاهد ما أ قامه هللا فيه مما أ خرج لعباده من الزينة والطيبات من الرزق ، 

جفعل  واكن يظن أ نه مثل مايبلغه عن وادله س يدان معر وللك مقام ردال ،

ينكر عىل س يدان احلسني غاية اال ناكر حبرضة رفيقه يف خلوهتم ، قال 

الش يخ عبد الرمحن فامي حييك عنه ودله احلسن املذكور : فلام اكن أآخر 

الهنار دعاين س يدي احلبيب احلسني وهو وحده جفعل يتخربين عن 

نه دلس بعد أ ن اكن مضطجعا وقال : اي  أ حوايل وأ ان أ كبس ردليه ، مث ا 
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بن أ مك فالنة كيف كل ما أ جبت الس يد عن الكمه اذلي قال كل ؛ أ مل ا

} قل من حرم زينة هللا اليت أ خرج لعباده والطيبات من تسمع قوهل تعاىل 

آمنوا { الرزق قل يه لذلين أ
1
لباس خرقة لنا   الآية . أ وماعمل أ ن السواد ا 

نه سيبىل أ و ق ال من س يدان الش يخ احلسني ابن أ يب بكر  ؛ وقل هل : ا 

بتليناه بلبس السواد أ وقال عاده يلبس السواد وعاده البد ماتقع هل واقعة  ا 

ال حنن أ وكام قال . قال الش يخ املذكور قال وادلي :  تشغهل ماينفعه فهيا ا 

ال أ ايما قالئل حىت رأ يت ذكل الرشيف  فلام رجعنا ا ىل دوعن مل نلبث ا 

مث خرج ذات  البسا ملحفة سوداء ، فقلت كيف تلبس السواد قال برد ،

يوم يزور مقابر الرابط فبيامن هو يزور واكن صاحب حال فسلبه بعض 

أ هل الرتبة حاهل ، فلبث أ ايما يسري يف الناس مثل احلريان ويقول أ ان 

مذهول ومل يطلع أ حد عىل حاهل ، فقلت هل : مايل أ را  يف هذه احلاةل ؟ 

ن أ ردت أ ن يرجع كل حاكل فاذهب ا   ىل حريضة فأ خربين بقصته ، فقلت ا 

وزر س يدان احلبيب احلسني ابن معر وامتثل مايقول كل وأ خربته بالكمه 

ال ول ، فرس بذكل رسورا كثريا وسار ا ىل حريضة وزار س يدان احلسني ، 

فقال هل بعد أ ن تعىش عنده يف البيت أ خرج الليةل وبت يف قبة الوادل معر 

لهيا ، خفرج وابت يف قبة س   ن شاء هللا ا  يدان معر فلام وحاجتك تأ تيك ا 

ىل البدل بل  ليه حاهل خفرج من القبة ومل يرجع ا  اكن يف بعض الليل رجع ا 

سار طريق الوادي وعزم ا ىل مكة وداور هبا ، فبيامن هو يف مكة لقيه 

ىل  بعض معارفه من أ هل الرابط دوعن فقال هل : ايس يدي كيف ماخترج ا 

                                                           

 األعراف 32اآلية :   1



 162 

؛ يشري ا ىل  ال رض معنا ترد عهد ، فقال ال أ عود ا ىل بدلمك ايلصوص

 ماجرى عليه من السلب .

) قلت ( وهذه القضية اليت جرت لهذا الرشيف مع ش يخنا تش به  

ماحاكه اليافعي يف كتاب املائتني أ ن الش يخ السهروردي نفع هللا به قصد 

زايرة الش يخ ابن عبدرب وأ نه ملا اكن يف الطريق شاهد أ موالا كثرية من 

هنا ملن ؟ قيل هل أ هنا للش يخ ابن موايش وعقار وضياع وغريها ، فسأ ل ع

عبدرب فوقع يف خاطره يشء واكن يقرأ  يف سورة ال نعام ، فقال يف نفسه 

الآية اليت أ دخل ابب الش يخ وأ ان أ قرأ  هبا يه حال الش يخ ، فدخل الباب 

قتده{وهو يقرأ  قوهل تعاىل  } أ ولئك اذلي هدى هللا فهبدامه ا 
1
فلام قابل  

: ايودلي لكام رأ يته يف ماكنه وليس يف قلب الش يخ قال هل ابتداء كشفا 

ال ربه . انهتى    ابن عبد رب ا 

وأ خربين بعض أ خدام س يدي الوادل احلسني بن معر قال : اكن  

بعض أ خدام والة أ ل كثري وهو ردل يقال هل عيل بن علنب يأ يت ا ىل بدل 

حريضة يف أ ايم املومس خيرص هلم مال الرعية ، واكن س يدي احلسني كثري 

ىل امل ذا داء هذا اخلادم أ وغريه من أ خدام ادلوةل  يطلبه ا  داراة هلم ؛ فاكن ا 

بيته ويفعل هل كرامة ، قال فلام اكن يف بعض املوامس وداء هذا اال نسان 

أ مرين س يدي احلسني أ ن أ دعوه ومن معه للغداء وذحبوا هلم كبشا عىل نية 

ذا كتبوا كراهمم ومداراهتم يعين لئال يسقطوا يف النار ا  شيئا من مال  ا 

ليه وأ علمته مبا قال س يدي احلسني  السادة أ وماينسب هلم ، فلام جيئت ا 

                                                           

1
 ال نعام 90الآية :   
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قال : سمل عليه وقل هل خييل اذلي يريده لنا ايبسا يعين الرأ س حيا 

والطعام حبا يريد يأ خذه بنية الرشوة ، قال فرجعت ا ىل س يدي حسني 

ا ين خائف منه  وأ علمته مبا قال اخلادم فقال : أ ان ابن معر أ هو أ ال داعل

وغضب عليه وقال : أ دع فالان وفالان من السادة وعد جامعة مهنم للغداء 

ليه فقرب هلم ذكل الطعام والكبش فأ لكوه وقال : ماعاد يعود  ، فدعوهتم ا 

ال وقبضوه ادلوةل وخرسوه خسارة  هذا جيئ حريضة ، مفا وصل هينن ا 

 ار عنيد . عظمية بعد حبس وضيق وحتريق وعذاب شديد ، خفاب لك جب

 } احلكاية الثالثون بعد املائة {
بتداء معري وأ ول أ مري يف   قال املؤلف عفا هللا عنه : كنت يف ا 

أ وان صغري أ كةر ادلخول واملالزمة حلرضة س يدي ووادلي وش يخي 

املوىل بدر اال سالم احلسني ابن معر العطاس حبيث أ ين كنت حبمد هللا ال 

ال لعذر، و  ذا خرجت اخلالء لبعض أ فارق حرضته الرشيفة ا  كنت ا 

ىل تكل احلرضة وذكل  ال غراض الرضورية ابدرت بقضاهئا رغبة يف الرجوع ا 

مع صغر السن ، فلهل امحلد واملنة . وكنت قرأ ت عليه يف يشء من الكتب 

قبل بلوغي وبعده ويه : كتاب بداية الهداية حلجة اال سالم ، وكتاب 

ب الفصول املهمة يف مناقب ال ذاكر لس يدي حميي ادلين النووي ، وكتا

اال ثين عرش ال مئة ال بن الصباغ املاليك ، ومسعت عنده الكثري ؛ ومنه 

تفسري القرءان العظمي للش يخ احلسني ابن مسعود البغوي ، ورشح رساةل 

مام زكراي ، وسرية العامري املسامة : هبجة احملافل ، ورشح  القشريي لال 

حياء عل وم ادلين وماكتبات احلبيب عبد هللا احلمك ال بن عباد وغريها مثل ا 
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احلداد ، ورشح اهلمزية ال بن جحر . فاتفق يف بعض ال ايم أ ين قلت أ بياات 

فهيا ثناء عىل بعض نسائه فأ خرب هو بذكل ، وكنت أ قول شيئا من الشعر 

عراب كام يتعاطا ذكل أ هل اجلهة احلرضمية ،  عىل عادة العوام من غري ا 

ا ىل حرضته الرشيفة ومسع مين ال بيات فلام عمل بذكل س يدي طلبين 

الضعيفة ، فلام حكيهتا هل سكت وطال اجمللس عنده ، فلام أ ردان اخلروج 

قرأ  العمل واحفظ القرءان أ وال ولبعد تتولع ابلشعر وعاده  قال يل : ايعيل ا 

كل ، فقلت مليح . ويف ابيل أ ش ياء من حيث متكن حمبة ذكل عندي ، 

أ قول بعد الكمه شيئا من الشعر عىل العادة مث ملا خرجت من عنده أ ردت 

ين نسيت ذكل ابللكية وأ نسيت أ يضا أ شعارا كثرية  فمل أ قدر بيشء حىت ا 

ذا مسعت القصيدة مرة  كنت أ حفظها للناس قبل ذكل حبيث ا ين كنت ا 

حفظهتا لكها ، فأ خذ س يدي لكه . مث بعد مدة من وفاته أ خذت يف حفظ 

ال أ نه مع دد واجهتاد ومالزمة كتاب هللا حففظته يف حنو س بعة أ ش  هر ا 

حبيث ا ين عطلت ال شغال لكها دقها ودلها حىت مطالعة كتب العمل 

الرشيف ، وتيرس ذكل بعون هللا الكرمي وبركة هذا الش يخ العظمي ، اذلي 

خصنا هللا بلقائه ومن علينا بوالئه ، وجعلنا من أ بنائه وأ حبائه ، متم هللا 

نه املويل للك  لنا ذكل ، وحققنا مبا هناكل مبنه وكرمه وفضهل ورمحته ، ا 

خري ، وادلافع للك ضري . فلام أ متمت حفظ كتاب هللا العزيز وأ خذت 

مايرسه هللا من العمل ، فمنت ليةل من الليايل فرأ يته ريض هللا عنه وقد 

انء فيه يشء من الرشاب فرشبته خصين به من بني جامعة  أ عطاين ا 

تكل الليةل قلت من الشعر يف ذكل اليوم حرضوا عنده ، فلام اكن صبح 

قرأ  العمل واحفظ القرءان  حنو ثالث قصائد وذكل لوعده الكرمي يف قوهل : ا 
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والشعر عاده كل ، فلهل امحلد ، امحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات . وقد 

ن شاء  قلت هل يوما رأ يت ك ين أ ذن عىل منارة املسجد فقال : حتج البيت ا 

} وأ ذن يف الناس ابحلج {خذ ذكل من قوهل تعاىل هللا ، ك نه أ  
1
الآية . فأ ان  

جناز ذكل الوعد وماذكل عىل هللا بعزيز .انهتى  .   منتظر ا 

) قلت ( وملا ابتدأ ت أ قرأ  عىل س يدي احلسني املذكور يف كتاب  

الفصول املهمة واكن يف سري السلف من أ هل البيت النبوي قال جامعة 

ن عليا اليصلح يقرأ  ممن يقرأ  من الطلبة ومه  ذووا نفاسة وحسد وغرية : ا 

آهلية هل ، فقال س يدي  يف هذا الكتاب يعنون أ نه مبتدي ولبعد فيه أ

آمارمه وأ ان  احلسني : نريده يقرأ  يف هذا الكتاب لينظر سرية سلفه فيتبع أ

تشفيين قراءته ، ففرحت أ ان بذكل منه حيث أ حب قراءيت عليه ، 

منا تركين أ قرأ ه لنفسه ، وصدر حينئذ منه جوااب للقائل فيه  وعلمت أ نه ا 

ثناء كثري عىل اململو  احلقري حبضور مج غفري ، جفزا هللا أ ولئك املنكرين 

خريا من حاسدين طاغني ، لقد اكنوا سببا يف نيل تكل البشارات الواصةل 

س متريت يف قراءة الكتاب املذكور فلام  واملواهب احلاصةل فلهل امحلد . مث ا 

لفصل الثالث منه ا ىل قصة قتل س يدان اال مام الس بط احلسني بلغت يف ا

ابن عيل ريض هللا عهنام قال يل س يدان احلسني ابن معر املذكور ريض 

قرأ ها أ نت يف ماكن وحد  فا ين الأ قدر أ مسعها ، فقرأ هتا  هللا عنه : ايعيل ا 

يف بيت وحدي ، فشغلتين قرائهتا وحركت الشجون وأ جرت مدامع 

قرأ ها وحد  ، وقلت يف نفيس كيف  العيون ، فعجبت من قول ش يخنا ا 

                                                           

1
 احلج 27الآية :   



 166 

يأ مرين بذكل مع مافيه من حتريك ال جشان ومثار ال حزان حىت جرت 

بسببه املدامع عىل ال ودان . مث بعد ذكل ظهر يل أ ن يف ذكل يل فائدة 

عظمية وعائدة جس مية ، وهام مانقهل صاحب كتاب جواهر العقدين عن 

يب طالب ريض هللا عهنام أ نه قال : من س يدان احلسني ابن عيل ابن أ  

آاته هللا عز ودل  دمعت عيناه فينا دمعة ، أ وقطرت فينا عينه قطره ، أ

 اجلنة . مث قال صاحب كتاب اجلواهر : أ خرده أ محد يف املناقب . 

واكن س يدان احلسني ابن معر املذكور حيب سامع قراءة الكتب 

رمبا يرشع يقرأ  ويمت  واكن اليكةر الرشح والالكم عىل القارئ ، بل

آمار براكت  واليرشح عليه لكمة ، ولكن بعد ما يقوم من عنده يرى أ

ونفحات جملسه املباركة ظاهرة ، وأ نواره من أ رساره شاهرة ، وهواطل 

مواطر فيض مدده ماطرة ، ولواحئ فواحئ طيبه عاطرة ، وعوائد موائد كرمه 

. ريض هللا عنه ونفع به ، متواترة متاكثرة ، حبصول مطالب ادلنيا والآخرة 

وأ عاد علينا من عوائده السائرة يف ادلين وادلنيا والآخرة ، ويف ذكل أ قول 

 شعرا : 

 زاـأ فضل اجل  لنا لك خري اكمل  جــزى هللا عــنا س يدا متفضال

 يفـوح به الطيب العبري فيكــــزنا  ـنا سالما مضاعـــــــفاع وبلغه 

 مبرتــــــــــــبع قد حل فيه وبـرزا  والزال هطال املواهب هاطال

 د ملا خنىش وللخري منجزاـــيعـــ  وال زال فيــــــنا نوره متواصـــال

زاـلغ الآمــويف مب  نرجيك لل هوال عوان ومعقـــال  ال ايســـيدي ا 

لـــــــه العاملني تفوزا  اـــحسني أ محنا ايقرة العني دامئ  وسل من ا 

 بدين ودنيا أآدال وُمنجـــــــــــزا  يخ مجةللنا بصالح الشان ايش  
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 } احلكاية احلادية والثالثون بعد املائة {
أ خربين الثقة يف ذكل قال : داءين كتاب من بعض البدلان مكتوم  

ال احلي اليوم ، خفرجت  ، فظل فؤادي منه همموم ، ومل يطلع عىل ذكل ا 

ه ماحا  يف ا ىل س يدي احلسني بن معر ل شاوره يف أ مري وأ بث علي

صدري من اجلواب عىل ذكل الكتاب ، وأ ان يف وحةل واكتئاب ، واكن 

قامة عندمه  هذا الكتاب طالب يل من بعض املناصب الفقراء ا ىل بدله لال 

لقصد تعلمي القرءان ل والدمه ، وكنت قد تلكمت لذلين أ ان عندمه بأ ين 

مامة وأ ذان وعلمة صغار ، فعالين اهل قامة ا  م واحلرية راغب عندمه يف ا 

بسبب ذكل ، فلام واهجت س يدي احلسني ابن معر العطاس نفع هللا به 

بتداء كشفا منه قبل أ ن أ تلكم : أ ات  كتاب من أ ل فالن ؟ فقلت  قال يل ا 

نعم ، فقال طلبو  ا ىل عندمه وقصدمه رجوعك ؟ فقلت نعم فقال : 

قامتك عند  الترجع واكتب هلم جوااب لينا اذلي اليقطعهم واليطمعهم ، وا 

اذلين أ نت عندمه  أ وىل وأ صلح كل وهلم ، قال فلام اكشفين مبا ببايل زال 

عين اهلم وامتثلت ما قال ، فاكن ذكل اخلري يف احلال واملال واحلال واملأ ل 

قامة حىت ا ين  ، وفتح هللا عيل بفتوح ومنوح كثرية ، فأ مقت عندمه خري ا 

من مال الصدقة بعد أ ايم شكوت عليه من بعض الناس تقصريا يف يشء 

يعين يف احلرث ، فذاكره س يدان احلسني يف ذكل ، واكن كهفا للمظلوم ، 

ذا أ حد داءين عند  فلكمه يف أ ن يرتكها للمعمل حيرهثا ويرسح علهيا ، فقال ا 

هذه القطعة قتلته يف تعنوقها أ ويرتكها يل ، فقال س يدي احلسني ال بل 
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تركها ذكل اال نسان من ترتكها أ نت من نفسك ، فاكن ال مر كام قال ؛ 

لهيا حىت وافته املنية .   نفسه وفر من البدل ابللكية ومل يعد ا 

وأ خربين بعض الثقات من املشاخئ أ ل معودي عن بعضهم من أ هل  

قال : داء س يدان الش يخ احلسني ابن معر العطاس ا ىل بدل بضه  بضهبدل 

وأ ل كثري ،  وأ قام هبا يسع  يف ا صالح ذات البني بني ادلولتني أ ل معودي

فبيامن هو يف بعض ال وقات قامئ يصيل وأ ان عنده وس بحته يف املصىل 

ىل  مطروحة قدامه ، فلام فرغ من صالته أ وما ا ىل س بحته بيده لرتتفع  ا 

ثبانه
1
لهيا . وقال يل بعضهم : كنت عند   ليه بنفسها وأ ان انظر ا  ، فارتفعت ا 

 بن محمد بن س يدي احلبيب احلسني املذكور فسأ لين عن حال عبدهللا

مابت العامري الهندي واكنت به عةل من العلل الكبار الغوايب الناكر ، 

نه ماعدا بعلته املذكورة ، فقال : سمل عليه وقل هل أ ن لك ليةل  فقلت هل ا 

من علته هذه تكفر س بعامئة س نة ، قلت وكيف ذكل مع أ نه ورد يف 

ن هذه العةل احلديث : مُحَّ  ليةل تكفر س نة فكيف حمك الزايدة ؟  فقال : ا 

اليت يف هذا اال نسان تتفرط عىل عةل امحل  من وجوه كثرية ، من مجلهتا 

ىل  أ هنا عةل شديدة غابية غامضة تقتيض شدة عذاهبا مضاعفة ثواهبا ا 

س بعامئة ضعف ، قال فظهر يل رس معىن الكمه نفع هللا به وأ علمت ذكل 

ىل التسلمي والتسهيل ، ملا العليل هبذا الثواب اجلزيل ، فاكن اكحلامل هل ع

يقضيه املكل احلق الوكيل ، حيث وصلته البرشى من هذا اال مام احلفيل 

 واملقدام الفضيل . 

                                                           

1
 الثبان : بثاء مثلثة وابء موحدة وأ لف ونون هو كيس الثوب  
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 } احلكاية الثانية والثالثون بعداملائة {

أ خربين غري واحد من الثقات قالوا : ملا تزوج س يدان احلسني ابن  

احلبيش وأ راد  معر املذكور زوجته عائشة بنت الس يد عيىس بن محمد

ليه احلصان  الصعود ا ىل بدل نفحون من حريضة ليدخل هبا هنا  وقرب ا 

املركوب لريكب فأ نه تثاقل ملا أ راد أ ن يعلوا ظهر املركوب ، فأ عان معه 

احلارضون ، واكن نفع هللا به خضام ممتليا ، فلام ركب قال هل واحد كيف 

ملباسطة ، فقال تزوجت بكرا وأ نت التقدر تركب ! وذكل عىل سبيل ا

نه س يأ تيين من هذه الرشيفة ثالثة أ والد ذكورا  س يدان حسني عند ذكل : ا 

، فاكن كذكل فا هنا أ تت بثالثة أ والد مباركني ومه : معر وعيدروس 

آمني .   وعبدالرمحن ، ابر  هللا فهيم ونفع هبم كام نفع بسلفهم الصاحل أ

ن الش يخ وأ خربين الثقات يف ذكل من أ هل بدلحريضة وغريمه أ   

ال نور الصاحل عبد هللا ابن عفيف ابن الش يخ عبد هللا بن أ محد العفيف 

الهجراين ملا أ راد أ ن يغرس خنهل املعروف اذلي يف ساح مبحارث حريضة 

املسم  جرب سامل ، أ ىت ا ىل ش يخنا الوادل احلسني املذكور وقال نريد 

حة والسعي منك اال شارة يف غرس النخل املذكور وادلعوة الصاحلة ابلسام

املشكور ، وأ نت الش يخ لنا يف ذكل وغريه ، واكن ذكل مع تقادم سن 

الش يخ عبد هللا بن عفيف ، فقال هل ش يخنا : ايش يخ عبد هللا أ نمت أ هل 

بيت اخلري والصالح وش يخمك الش يخ أ محد بن محمد وغريه من سلفمك 

ن مل تكن أ نت الش يخ لنا يف ذكل  وتشري الصاحل ، فقال الش يخ عبد هللا ا 

ال تركناه ابللكية ، فعند ذكل قال هل  شارتك ونظر  وا  علينا ابلقدوم عليه اب 
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شارتنا ونظران وسوف يبار   ش يخنا : أ قدم عىل غرس النخل املذكور اب 

هللا فيه ويصلحه ويسمحه فال يعتاق فيه ا ال مخسة ذبور فا هنا اليصلح فهيا 

ال ثالث حفر فا هنا تعتاق  مايغرس من املقالع ، ويف رواية أ نه قال : ا 

نه  خرج الش يخ عبد هللا من عند ش يخنا ملا واليصلح ماتغرسه فهيا . مث ا 

وعنده جامعة من أ والده وغريمه من أ هل حريضة ، قال هلم من أ راد أ ن 

نه ردل مسعود مبار  هل ،  يغرس غرسا مع غرس هذا الش يخ فليغرس فا 

شارته أ وبلغته ،  فعند ذكل ا جهتد جامعة من أ والد ش يخنا وغريمه ممن مسع ا 

وغرسوا يف أ ماكن متعددة وصلح غرسهم امجليع بربكة تكل اال شارة ، وما يف 

 طهيا من البشارة ، فسمح هللا للجميع وابر  هلم . 

وملا ابتدأ  الش يخ عبد هللا يف غرس املقالع وسقهيا من برئ حريضة  

ن ابن عفيف يريد نزف ماء البرئ ، فبلغ الكمه  تلكم بعض احلساد وقال : ا 

الش يخ عبد هللا واكن من أ هل النيات الصاحلة والظنون احلس نة امجليةل 

ال متوالك عىل هللا وراجيا من  ين مل أ غرس ذكل الغرس ا  الراحجة ، فقال : ا 

ال  فيض فضل هللا ولست مبس تأ من عىل برئمه ، فمل يسقي مقالعه ا 

قي ذكل سقيتني ، وملا توسط يف الثالثة أ نزل هللا الغيث عىل شعيب يس

املاكن اذلي غرس فيه يقال هل ضبتني ، واختصه هللا ابلسقيا دون غريه 

من نوايح بدل حريضة ، مث اتبعت هل الس يول بعد ذكل ومجليع البدل ، 

ال اذلبور املس تثناة فا هنا تعوقت ورمبا  وأ صلح هللا ذكل الغرس وأ مثر مجيعه ا 

عىل طائل . عوضها بعض الناس بعد الش يخ عبد هللا فمل حيصل مهنا 

وروي أ ن الش يخ عبد هللا اكن يف حال غرسه املذكور لكام أ راد أ ن يسقيه 
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من البرئ أ نزل هللا الغيث وأ سقاه من الس يل ويرجع الش يخ بقربه مطوايت 

لهيا   حتدما بنعمة هللا . بذكل ، فيحدث الناس لسقيه الحيتاج ا 

 وأ خربين أ يضا بعض احملبني املنتس بني ا ىل س يدي حسني بصةل 

موروثة قال : اكن وادلي أ ول معره ذا سالح  وهيبة لكونه من القبائل 

تصل بس يدان  املتسمني بذكل ، فاتفق هل بفضل هللا ورمحته بعد أ ن ا 

ليه بقلبه فأ شار عليه برت  السالح وسلو  طريق  احلسني ابن معر ومال ا 

ئه الفقراء أ هل الصالح والزتئي بزهيم ، فامتثل ماقال وصار من مجةل فقرا

الصادرين عن رأ يه ، فلام اكن يف بعض ال زمان حصل يف بدل حريضة 

ىل  س نات وضنك معاش لقةل الغيث ، قال جفاء وادلي رمحه هللا ا  ددب وا 

ليه حاهل وماهو عليه من شدة اجلهد وقةل  حرضة س يدي حسني وشىك ا 

ذات اليد ، فقال هل عند ذكل س يدا احلسني : رس ا ىل ترمي وأ مق هبا حىت 

هللا ابلفرج ، قال فسار وادلي بأ ههل وأ قام هبا ووسع هللا علهيم يف يأ يت 

املعيشة وفتح هل عند بعض السادة أ ل ابعلوي ملا عمل أ نه ينسب ا ىل 

كراما هل . قال : وبيامن هو ذات يوم مييش  كرام ا  س يدي احلسني وقابهل ابال 

ثين نسان وأ عطاه رصة من ادلرامه حنو ا  ذ لقيه ا  عرش  يف بعض أ زقة ترمي ا 

أ وقيه وقال هذه حقك فقبلها منه ، وجعب من ذكل حيث أ نه مل يعرف 

منا يه كرامة وهدية ساقها  ذكل اال نسان ، وبقي أ ايما متحريا حىت تبني هل ا 

ليه بربكة قبوهل ال شارة ش يخه املذكور ، نفع هللا به وبسائر عباده  هللا ا 

 الصاحلني . 
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 أ حصابنا فنت وأ خربين سعيد ابسعيد ابصليب قال :حصلت بني 

ا ش ىت القلوب اليأ من بعضهم بعضا ، فأ صعد وومين وقتول وعيوب وصار 

دلس يف  احلاةلاحلبيب احلسني عىل نية الصالح ، فلام وصل قبل بدل 

ليه أ حصابنا امجليع من مجيع أ ماكهنم فقال هلم : قصدان بمك أ ن  الرحبة واجمتع ا 

خواان وقبيةل واحدة وهندم ماتقدم بينمك وختتلفون عىل الطيب  تكونوا ا 

ن أ بيمت ذكل فأ ان ال أ طلع بدلمك وال أ قبل  والنقا والنفع لبعضمك البعض ؛ وا 

ضيافتمك ، فأ دابوا ووافقوا عىل ماقاهل ، فأ صلح بيهنم ومجع لكمهتم ، فبيامن 

مه يف ذكل املاكن أ اته ردل يقال هل معر بن أ محد ابعالو ، فقال ايس يدي 

قرأ  عل  س تعمهل لها ، هذه ا صبعي فهيا وجع ا  يه وأ نفث وأ رش عيل بدواء ا 

ن شاء هللا ، واكن هنا  ردل من أ هل البدل  فقال حيصل الشفاء ا 

فقال ذكل  صاحب ثروة ويشء من ادلنيا يقال هل أ محد ابسعيد ابرزين ،

ن كنت تريد  الردل عىل سبيل الرد واال ناكر لقول س يدان حسني : ا 

لنار ؛ يعين أ كوها ، وأ ما السكحةل الشفاء ملا بيد  من هذه العةل فافذهحا اب

ليه ش يخنا بعني غضباء وقال من هذا املتلكم ؟  فالجتيب يشء ، فالتفت ا 

نه ليس ابرزين ولكن هو ابخفيف ، واكن  فقالوا ابرزين ، فقال ش يخنا : ا 

هذا الردل صاحب ثروة وكةرة من ادلنيا ! مفن حينئذ تالشت أ حواهل 

ور 
1
اهل لكها ، فنعوذ ابهلل من اال عرتاض حاهل ومل ميت حىت ذهبت أ مو  

عىل أ ولياء هللا اذلي يعقبه لصاحبه اال عراض من هللا . وأ ما صاحب العةل 

نفطرت  صبعه الوجع فا ن العافية حصلت هل يف احلال يف ليلته ا  اذلي يف ا 

                                                           

1
 وهن ر  حاهل : من الركة ويه الضعف وال  
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ذن هللا . قلت : فانظر رمحك  وخرج مهنا القيح وأ صبح يف عافية مهنا اب 

نتقاد وكن من أ ي الفريقني ش يئت ،  هللا ا ىل فائدة اال عتقاد وخسارة اال 

 ففامي تعمهل جزيت . والسالم . 

 } احلكاية الثالثة والثالثون بعد املائة {

أ خربين الس يد اجلليل احلسن ابن س يدي احلسني قال : قال  

وادلي احلسني ابن معر رأ يت يف بعض ال وقات ك ين رست ا ىل دوعن 

ذا أ ان ببدل طريق الصوط وعربت وادي نسم مث ا لوداين اليت تليه مث ا 

اخلريبة ، فوددت الرشيفة ش يخة بنت عيل بن محمد ابفقيه علوي وادلة 

زوجيت رقوان بنت عبد هللا اجلفري ك هنا ماتت وك ين وددهتم يصلون 

ذا أ ان ببدل  علهيا ، فقمت يف طرف الصف وصليت معهم ؛ مث انتهبت فا 

بوفاهتا يف ذكل الوقت اذلي حصلت حريضة ، فلام اكن بعد أ ايم داء اخلرب 

فيه الرؤاي ، فانظر أ هيا الواقف عىل هذه الواقعة كيف أ طلعه هللا عىل 

 الغيب وكيف اكنت توريته ابلرؤاي القلبية عن الرؤاي الغيبية . 

 } احلكاية الرابعة والثالثون بعد املائة {
أ خربين أ يضا س يدي احلسن ابن س يدي وش يخي احلسني املذكور  

ىل الس يد اال مام عيىس بن محمد قال  : أ ىت بعض أ هل وادي معد وسامه يل ا 

ليه عةل يف ردهل ووجعا مل يرى هل بياان ظاهرا وهل وداء  احلبيش وشىك ا 

ذا الوجع داخل اللحم  كبري ، فقلب الس يد عيىس ردل ذكل الردل وا 

ذا  ال قول س يدان معر ا  فأ عيته تكل العةل ، فقال الس يد عيىس : مامعنا ا 
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امك أ مر فعليمك بودلي حسني ، وأ مر ذكل الردل ابذلهاب ا ىل س يدان أ عي

حسني ، فلام أ اته وأ عرض عليه ردهل فلمسها بيده فانفجرت من غري يك 

والغريه  وخرج مهنا القيح الكثري ، ومل يزل خيرج حىت سكن الوجع وخرج 

مهنا القيح لكه . قال الس يد حسن املذكور : ومرة أ اته ردل أآخر بلسانه 

عةل ورمت لسانه مهنا ومنعته الالكم ، فلام دخل البيت سكن مهنا الوجع 

نفجرت وخرج مهنا يشء وعويف  ، مث ملا ملسها س يدي الوادل احلسني ا 

لوقته . ومن أ ش باه ذكل كثري وصدق . ولقد اكن س يدي احلسني املذكور 

 طبيب القلوب وال جسام ، مربهيا من ال الم وال سقام ، بنفثاته ودعواته

شاراته ابل دوية النافعة ، وقد يكوي لبعض الناس بيده املباركة فيشف   وا 

لوقته ، واكن يعاجل العلل الكبار ابل دوية فتربأ  وال يؤييس عليال من الشفاء 

ولو اكن جمذواب بل قد أ اته جمذوبون ومرصعون فداوامه وكوامه فشفامه هللا 

ا من وجع عظمي أ صاهبا بربكته وعافامه ، وقد أ تته مرة بعض النساء تشكو 

يف خفذها وليس هل أ ثر ظاهر بل اكن بني العظم واللحم ، فوضع املكوى 

يف النار وأ خذ املقص وقرض من ثوهبا مايسع املكوى فكواها حىت بلغ 

الوجع وخرج منه القيح وسكن الوجع يف احلال ، واكن يس تعمل مجةل من 

صد شفاء املسلمني املاكوي من الكبار والصغار ويه من صنعة الهند لق

دخال الرسور علهيم . انهتى  .   وا 

 } احلكاية اخلامسة والثالثون بعداملائة {
حىك يل جامعة من أ هل بدل حريضة مهنم الوادل أ محد ابن س يدان  

احلسني متع هللا به قال : اكن الوادل احلسني نفع هللا به ذا عنوة ابلصالح 
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ىل الغاية والهناية ،  لهيا ويأ مر الناس للوداين والسوايق ا  واكن خيرج بنفسه ا 

وحيهثم عىل التعاون عليه ، فاتفق يف بعض الس نني أ ن وادي التجروب 

حصل فيه غيار واكن فيه املومس املليح وقد زيح بعضه محمية ، واكن 

رة ردل من أ ل ابراس من قرابة الش يخ عيل ابن املتصدي للقيام ابلعام

املكىن ودلال سود وهو خيل عبدهللا ابراس يقال هل : أ محد بن عيل
1
 

الوادي املذكور ، فأ مره س يدان الوادل احلسني أ ن خيرج ابلناس لصالح 

ليه بكون الناس مشاغيب يف خرم وتبداة ، فقال هل  الوادي ، فاعتذر ا 

احلبيب حسني : البد من ذكل وأ حل عليه يف اخلروج ابلناس حيث أ هنم 

ال برأ ي اخليل ، ف أ ىب وتغلب ، فأ مر س يدي الخيرجون لصالح الوادي ا 

احلسني حببسه ، حفبسه النقيب يف حصن البدل وخرج هو ابلناس لصالح 

الوادي وقال هلم أ صلحوه ابلطني هذه الساعة وعند حال ماين عاده ينبين 

ابحلجر ، فأ طاعوا هل وامتثلوا رأ يه املميون املبار  ، واكنوا الخيالفون هل رأ اي 

ال من خذهل هللا ، فظلوا يوهم ىل الليل حىت أ صلحوه يف ذكل ا  م ذكل ا 

اليوم ، واكن خيرج بعدة القهوة والفرش ويركب فرسا أ و حصاان وجيلس 

حتت علب هنا  ظليل لينشط الناس بنظره املميون ، واكن مثل أ مري 

هنم ملا أ مسوا  ال من اليؤبه هل ، مث ا  ذا خرج هو مل يبق يف البدل ا  النحل ا 

تعاىل قد أ نزل الغيث برؤس شعاب وادي تكل الليةل واكن هللا س بحانه و 

معد من حيث اليسمع هل رعد يف ذكل اليوم ، قال أ محد ابن ال سود وهو 

                                                           

1
اخليل :بفتح اخلاء املعجمة وتشديد وكرس الياء املثناة من حتت بعدها الم ساكنة هو :   

 املرشف واخلبري بأ مور الزراعة واحلراثة يف املنطقة .
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اخليل احملبوس : وكنت قد حزنت واغمتمت غام شديدا بسبب ذكل 

احلبس ، فمل أ من تكل الليةل وأ ان يف احلصن ابيق يف احلبس ، فلام اكن 

ذا أ ان أ مسع بعض أ هل البدل  يف حمل يف التجروب يف أ رض هل نصف الليل ا 

ذ صاح صيحة ؛ مث بعد تكل الصيحة  خيرهما عىل بقر ويغين وأ ان امسعه ا 

ذا الوادي ملآن  حول ابلس يل فبرشت عىل صوته وبرش الناس خفرجوا فا 

من املاء وأ خرجوين من احلبس لتلقي الس يل ، فاكن الس يل جيري يف 

م ، قال : وسأ لنا الردل اذلي الوادي أ ايما وليايل والناس يسقون به أ راضهي

حول بعد الغنا والصياح فقال : كنت أ ول مرة أ غين عىل البقر فغرقن البقر 

حيث دحقن املاء وأ ان الأ شعر به حيث هو يف القصب ، فظننت أ نه 

جرى لهن أ مر فسمعت خشخشة املاء فطلعت عىل السوم وحولت 

 للناس ملـا علمت أ نه س يل . 

س يدي حسني املذكور قال : أ صابتين عةل وأ خربين بعض احملبني ل  

الطحال جفئت ا ىل بعض الناس ل كتوي منه فمل أ دده فارغا ومل يتفق ذكل 

، فقصدت زايرة س يدي احلسني وأ خربته ابلعةل املذكورة وبوعد الردل ، 

ال للحمري  وقلت ا ين أ ريد أ ن أ كتوي عند فالن ، فقال : فالن مايكوي ا 

لعةل العظمية فشفيت مهنا يف احلال ، وهلل ومسح بيده الكرمية عىل تكل ا

 امحلد واملنة . 

بل ليسقهيا عىل البرئ اليت نبشها   وأ خربين هذا الردل أ يضا أ نه أ ىت اب 

نساان قد  س يدان احلسني يف رشج مشاط املسامة قدمية وودد عندها ا 
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أ ودعه س يدان احلسني أ ن اليرت  أ حدا يزنح ابلرشاء
1
ن   ال ا  اليت علهيا ا 

ا مقطوعا ، وأ ما أ هل القوة والنرشة يكون فقري 
2

نه  الكثرية من أ هل املاكن فا 

س تعدوا بأ رش ية وديل حيث زانة احلسب قال هلم : ا 
3
علهيا الوقف الحتمل  

منا يه للغريب أ و للرشب ومثهل ، قال : فلام رأآين ذكل اال نسان  ذكل وا 

 أ قبلت جعل يطوي الرشاء فبادرته ليرتكها فأ ىب فراجعته يف ذكل فتصلب

وتغلب وأ خربين مبقاةل س يدان احلسني ؛ فمل أ متاكل حىت قطبت الرشاء 

ال ادللو ، فلام رأ ى ذكل مين ذهب ومل يبق ابجلنبية وسقط غالهبا يف البرئ  ا 

، وأ ما أ ان فمل أ رجع من تكل البرئ حىت تورمت ردالي ومل أ ميس ليةل 

ال وتنفط ذكل اليوم ا 
4
يتفجر ذكل الورام املذكور يف مجيع بدين وجعل  

وخيرج منه ادلود ، فلام رأ يت ذكل هالين وعلمت من أ ين أ وتيت وحتققت 

أ هنا عقوبة من هللا نزلت يب عىل قطيب الرشاء يف البرئ وخمالفيت قول ذكل 

الش يخ الكبري ، فركبت حينئذ ا ىل حرضة س يدان احلسني املذكور جفئت 

ليه وترضعت دليه وسقطت بني يديه  فقال : وعزة املعبود لو مل تكن  ا 

نك تسقط يف عيهنا ؛ يعين البرئ ، مث مسح عىل  بيننا وبني وادل  صةل ا 

الورام فربئ يف احلال . انهتى  مبعناه ، نفعنا هللا برس الصاحلني وأ عاد علينا 

آمني .  آمني أ آمني أ يذاهئم وخمالفهتم أ  من براكهتم وحامان من ا 

                                                           

1
 الرشاء هو : أ دوات الزنح املوقوفة من حبال وديل  
2
 النرشة : املوايش من الغمن واال بل وغريها  
3
 املوقوفة عىل البرئ من حبال وديل احلسب هو : أ الت الزنح   
4
 النفط هو : تقرحات يف اجلدل عىل شلك حبوب .  
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وحىك هذا الردل أ يضا أ ن س يدان أ رسهل ا ىل بدل ش بام من  

حريضة عىل بعري هل يتقىض عليه حواجئ هل وأ عطاه شيئا من البضائع املثقةل 

للبعري ليبيعها يف مقابةل تكل احلواجئ ، قال فلام أ ردت العزوم من عنده 

قلت هل : برأ يك فا ين رمبا أ لغب
1
ذا بلغت الفضاة   فأ ركب عقبا عىل البعري ا 

ركب واحلذر تركب قبل ذكل  ذا وصلت الفضاة ا  فا ن ركبت ، فقال : ا 

أ صابك عوق يف ردكل ، قال فلام خرجت من البدل خالفت ما قال 

وركبت البعري حىت بلغت ش بام ، فلام أ صبحت هبا ورمت رديل حبيث 

ا ين ماعاد قدرت عىل املسري ، وأ صعدت ا ىل حريضة محموال عىل البعري ؛ 

فلام دخلت عىل س يدي احلسني تبسم ضاحاك يف وهجىي وقال : أ مل أ هنك 

ليك ، مفسح عىل عن أ ن  تركب عىل البعري؟ فقلت هل املعذرة ا ىل هللا مث ا 

رديل مفا بلغت املساء حىت شفاين هللا من ذكل العوق ومشيت حصيحا 

 عىل رديل . 

 } احلكاية السادسة والثالثون بعد املائة {
أ خربين بعض الثقات عن ردل جنار يقال هل سعيد بن عيل بن  

نه كف طاهر ابزايد أ نه أ خربه أ نه ا س توطن بدل حريضة من أ ول وقته مث ا 

برصه الظاهر فلبث عىل ذكل حنو مثان س نني واكن ذا عيال كثري فشق 

عليه ذكل العم  مع قةل املعيشة ، فبيامن هو انمئ يف بعض الليايل رأ ى ك نه 

دالس يف حرضة س يدان احلسني بن معر وك نه يقول هل : ايس يدي معي 

                                                           

1
 أ لغب : مبعىن أ تعب ، واللغب هو شدة التعب .  
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لنجارة وأ ان ذو عيةل أ وما أ ش به هذا برصي وتعطلت عىل حرفيت يف ا

ىل قبة الوادل معر وزر  الالكم ، فأ ن س يدي احلسني يقول : أ خرج ا 

نتبه من نومه وهو يبيك ، قال فلام اكن الصبح  نه ا  حيصل كل الشفاء ، مث ا 

قصدت ابب س يدي احلسني فوددته مفتوحا وس يدان احلسني يتوضأ  

معه جامعة مث أ علمته مبا  وصليتفطلع الفجر وذكل قبل صالة الفجر ، 

ن  رأ يت وقصصت عليه الرؤاي فقال يل س يدان احلسني : تصدق رؤاي  ا 

شاء هللا محلناها س يدان معر أ خرج ا ىل قبته الآن وزره حيصل كل املقصود 

ن شاء هللا ، قال : خفرجت بعد القهوة برأ ي س يدي احلسني ا ىل قبة  ا 

ذا  أ ان أ رى ش به احلبال ، مث ملا س يدان معر وودلي يقودين ، فلام دخلناها ا 

دلست رأ يت خالفها
1
يعين القبة واجنىل برصي يف حال الساعة ، وصار  

ال وقد عاد برصه ولبث بعد ذكل يف احلياة  يبرص حىت أ نه مل يصل البدل ا 

ليه  مثان س نني . قال الراوي : وقد رأ يته قبل أ ن يعم  وبعد مافتح ورجع ا 

يقول للك من سأ هل عن سبب رجوع برصه ورأ يته يف حال عامئه ، واكن 

 برصه : هذا بربكة س يدي حسني ابن معر العطاس . 

وحىك يل النقيب املنور براكت بن محمد القعيطي اليافعي قال : ملا  

بتدينا يف بناء املصنعة ببدل حوره حنن والسلطان معر ابن جعفر الكثريي  ا 

ن يف  داءتنا بعض النساء ممن قد تعمل ش به السحر وتكذب وتقول : ا 

خرابة هذه املصنعة اليت بنيمت علهيا كنوز كثرية وصدقها السلطان وقال لها 

ن مل  ن الكزن فيه برشط أ ن حتتبيس عندان وا  : حنفر املاكن اذلي تزمعني ا 

                                                           

1
 اخلالف : النوافذ  
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ن مل جتدوا شيئا مما  جند شيئا مما قليت عاقبنا  عقوبة شديدة ، فقالت نعم ا 

 بيت وأ خذ يف حفر ماكن قلت لمك فاقطعوا رأ يس ، جفعلها السلطان يف

خصته هل وزمعت أ ن فيه كزنا ، حففروا فيه ثالثة أ ايم واكن ذكل عىل 

خربة قدمية ، فظهرت هلم سرت
1
ومبان التاكد تعمل فهيا أ الت احلديد  

ذا حتته بيوت علهيا ال رض ومل  لشدهتا ، مث ظهر هلم سقف فأ خرجوه فا 

لنقيب : فقلت للسلطان معر جيدوا شيئا مما ذكرت القليال والكثريا ، قال ا

ماميكن هذا احلفر يف طلب هذا اليشء العزيز بال ش يخ ، فقال صدقت ، 

واكن ذكل الوقت يف وقت الش يخ احلسني بن معر العطاس نفع هللا به ، 

ليه السلطان كتااب يعرفه احلال ويقول : خاطرمك بظهور هذا اليشء  فكتب ا 

ل ان بعازته 
2

ن أ ن نطلب أ موال الرعية ولعل ذكل يكون مغنيا لنا ع

ومايناسب هذه ال قوال ، قال النقيب : فرست بكتاب السلطان عند 

ىل بدل نفحون فلام وصلت ا ىل حرضته وقرئ عليه  س يدان احلسني املذكور ا 

كتاب السلطان جعل يتبسم ضاحاك اكملتعجب من الكمه مث قال : الكنوز 

نوز التكون ابحلفر ماتظهر عىل زمان معر ابن جعفر ، وأ يضا فظهور الك 

منا تظهر ملن أ راد هللا هل ذكل من غري  واليكون احلفر سببا لظهورها وا 

تعب والسبب ، وأ ما من حيفر ال رض ل دلها فلكام حفر فهيا ذراعا غيبت 

  الثناء زن عنه ابعا ، فقلت ايس يدي خاطر  معنا ، فقال : أ ما أ نت فك

ن املرأ ة اليت كذبت ع  ليمك ذكل قل للسلطان يعفو امجليل بني الناس ، مث ا 

                                                           

1
 السرت : اجلدران مفرده ددار   
2
ىل اليشء ، ويقال فالن معتاز أ ي حمتاج ويه من العوز     العازة : يه احلادة ا 
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عهنا ويسرت علهيا ، فقلت هل بل نكسوها ثواب . وعزمت ا ىل عند السلطان 

آها  جبوابه فامتثل أ مر س يدي احلسني وأ خرج املرأ ة مس تورة ، فلام رأ

ال ل هنم وددوا  الناس وقد خرجت مكرمة مكسوة قالوا مافعلوا لها ذكل ا 

 الكزن اذلي أ خربهتم به . انهتى  . 

ت ( وقد حصلت للنقيب براكت املذكور من ش يخنا نفع هللا ) قل 

به دعوات صاحلات يف أ وقات مباراكت ، مهنا ماتقدم ذكره قريبا ومهنا أ نه 

ملا أ مكلوا بناء املصنعة املذكورة مصنعة حوره ، واكن لها يف أ ول الزمان عىل 

حريضة بدل س يدان احلسني كيةل حنو س تني خربة من اخلريف يف لك س نة 

فلام داء النقيب ا ىل حريضة بنية أ خذ تكل الكيةل وتقريرها عىل أ هل  ،

ن مراد  منا ادلعوة الصاحلة بصالح  البدل قال هل س يدان احلسني : اينقيب ا 

ال حوال وتيسري ال مور ومييض حاكل مجيل وترت  هذه الكيةل اليت عىل 

ن مراد  الكيةل فقدها هل بل أ ريد ؛ قال النقيب : فقلت  يهبدلان فعلنا ؛ وا 

آمار  ادلعوة الصاحلة مبا ذكرت وأ تر  الكيةل ، فدعا هل وظهرت عليه أ

نه ملا تويف ش يخنا احلسني املذكور وصل النقيب  ادلعوات الصاحلات حىت ا 

وحرض دفنه وحرض خمته حىت ا ين رأ يته يف مؤنة ولمية اخلمت يبارش اخلدمة 

نه حصل بني أ والد ش يخنا املشاجرة عىل  بيده مثل بعض ال خدام ، مث ا 

دع  بنذيرة حصلت هل من ش يخنا وطال  قسمة الرتكة بسبب أ ن بعضهم ا 

الزناع بيهنم بسبب ذكل ، جفاء النقيب حصبة الش يخ الفاضل عيل ابن 

سعيد ابوزير وأ صلحوا بيهنم حىت قال بعضهم وهو الوادل عيل بن حسني 

 لهتا قوهل شعرا : رمحه هللا فهيام أ بياات ميدح فهيا الش يخ عليا والنقيب ومن مج
 حيمك مبانهيا ويعرف مورده من مصدره  ش يخ اجلهة داان وهل يف ذي املعاين مقدره
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 رحات حيمك يف معاين حمرضهــبراكت ذو الف  نربهــ ومن معه حايل الكمه مثل قرع الع 

 حمب ل هل البيت قلبه صايف هللا نوره

ملسلمني ) قلت ( وللنقيب املذكور يف صالح ذات البني بني ا 

نه حرض معنا يف واقعة وقعت بني  ا جهتاد لكي ونيات صاحلات حىت ا 

جامعة اكد أ ن يؤول مهنا رضر عظمي عىل الناس يف بدل الهجرين ، واكدت 

ايه يف تسكني تكل الفتنة  بسبب ذكل تقوم فتنة هائةل ، فسعينا حنن وا 

أ ايما حىت أ نه قال لذلي حصل هل الطلب وأ قام ذكل السبب وحبس 

ابيس يف مقام ذكل اليشء : أ طلق احملابيس لتسكن الفتنة عن الناس احمل

ن مين وأ حبس ين ماكهنم واطلب  لك ما ش يئت من مال أ وغريه ، وا 

ش يئت فريس هذه اليت حتيت خفذها عن طبية نفس مين ورمبا خشع 

ابلباكء ، فقبل منه وأ طلق احملابيس وانطفت الفتنة حىت ا ين قلت أ بياات 

 شعرًا : من مجلهتا قويل 

 وأ نت املردم عىل ذا القول وانت الكتيب  ا اينقيبـهذه بغيــــــنا  أ بوها واهم

ذا ابعد احلال وانته فيه عده قريب  ايرمحة هللا وبراكته عىس ماتغيب  ا 

 حترض يف اخلري تعط  منه أ وىف نصيب

 } احلكاية السابعة والثالثون بعد املائة {
محد بن سامل بن معر العطاس قال : أ خربين الرشيف اخلال الوادل أ   

أ صابتين عةل يف رديل أ عيت ال طباء واكنت الصواقع مهنا تؤملين ومتنعين 

ىل  النوم ، فلبثت مدة من الزمان أ قاس هيا حىت وصل س يدان حسني ا 

سدبه من بدلة حريضة ، فلام دخل عيل وملس ين بيده املباركة وقرأ  عيل 
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وحنلت وقرصت من شدة سكنت الصواقع ، واكنت رديل قد يبست 

الوجع ، فلام رست عىل العصائني سافرت ا ىل بدل نفحون لقصد زايرته 

ندهاش وبكيت  شارته ، حفني دخلت عليه املزنل حصل معي ا  والتمين اب 

وقلت هل : ايس يد أ ان يف هذه احلاةل أ ميش بعصائني ال أ ان يح وال أ ان ميت 

ليك مس تجريا بك ، فادع هللا أ ما يش  فيين من هذه العةل والآن جئيت ا 

ن شاء هللا حيصل كل  ال فادع يل ابملوت ، فقال : ال ا  ويطلق رديل وا 

الشفاء وتنطلق ردكل وتعود متيش علهيا ، وحنن نوصفك عىل دواء 

تتداوى به ، فقلت هل ايس يدي قد بعت مايل وأ فنيت شيئا كثريا عىل كةرة 

ال ادلعوة الصاحل فعل دوى أ بدا ا  ة منك ، فقال ال دوية والآن مابغيت ا 

ال أ ايما قالئل  ن شاء هللا العافية وتصح من غري دوى ، مفا لبثت ا  حتصل ا 

ال وتعافت رديل من ال مل ورست علهيا ، قلت : وهو الآن مييش علهيا  ا 

 بعافية مع بقاء أ ثر ذكل الوجع ، وامحلد هلل رب العاملني . 

ن بدل وبلغين عنه أ عين ش يخنا احلسني أ نه اكن ذات يوم خاردا م 

سيئون يف وقت قبل طلوع الشمس أآخر يوم من رمضان فرأ ى الشهر 

نه سار فلام اكن بعد الغروب وهو يف الطريق  طالعا من هجة املرشق ، مث ا 

رأ ى هالل شوال وأ راه اذلين مه معه فرأ وه ظاهرا ، فثبت بذكل أ ن الشهر 

نه ممكن أ ن هيل يف ال القليل فا  ذا طلع قبيل طلوع الشمس ومل يره ا   ا 

ذا  مغرب ذكل اليوم كام جرى عليه كثري من أ هل العمل فليعمل ذكل ، وأ ما ا 

نه الميكن هالهل ؛  آه من الناس مجع يبلغ عدد التواتر فا  طلع قبل الفجر ورأ

 كذا قال العلامء . 
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ىل ما كنا بصدده من نرش حماسن هذا اال مام مع اال ختصار   رجعنا ا 

ال أ مت هللا يف الالكم ، ل نه يتعذر الامتم ، واعمل  أ نه اكن اليتلكم بالكم ا 

ش هتر هذا وشاع وذاع ، حبيث يعلمه  س بحانه مايقول اكئنا مااكن ، وقد ا 

عامة الناس اكال جامع ، ورمبا شاوره بعض الناس يف فعل أ مر فيأ مره بكذا 

فيخالف ماقاهل فال يبلغ سؤهل واليناهل ، وقد أ اته مرة أ انس متنازعني عىل 

ضهم فيه نذيرة حرام فعمل املبطل مهنم ، وقال بعض احلدود حصلت لبع 

ن قام فيه حق ، فهو خراب ا ىل الآن ومثل  ال ا  هذا املاكن التقوم هل رأ ية ا 

 ذكل كثري . 

ذ رأ يت املصنف يطرز الكمه ابلآايت   وقال ريض هللا عنه : ا 

وال حاديث فاس تدل بذكل عىل كامل معرفته وغزارة علمه وقوة صدقه 

هل أ ن فالان أ عرض عنمك بعد أ ن اكن مالزما لمك قال : وفهمه . وملا قيل 

ن فالان يتساهل يف  محوةل سقطت من الظهر خفف مهنا . وقيل هل : ا 

نه يربها ؛ فقال الرب جيره ا ىل  الصالة فقال أ خربوين عن بره بوادلته ! فقالوا ا 

لك خري ، فاكن ذكل اال نسان أآخر وقته من أ هل الطاعة حبسن السمت 

 والقناعة . 

نعطاف ا ىل ذكر أ وصاف قدوة ال رشاف وخنبة بين عبدمناف   ا 

س يدان احلسني السابق ا ىل لك فعل زين ، واكن ريض هللا عنه قدحتر  

عزمه يف قدمي الزمان للحج ا ىل بيت هللا احلرام ، فُذكر للش يخ عيل بن 

عبد هللا ابراس فقال : جحه يف بدل حريضة . ويف رواية بعضهم أ نه قال : 

نه حيج  يف بدله لك يوم أ ربعني جحة .  ا 
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) قلت ( وهذا يناسب ماروي أ ن دده الش يخ الكبري عبد الرمحن  

السقاف ملا سار يريد احلج ا ىل بيت هللا احلرام تبعه ال ولياء امجليع من 

شارة هلم من هللا س بحانه وتعاىل وردوه من  أ براد بدل مجيع أ قطار ال رض اب 

متثل ورجع ، وكذكل س يدان وقالوا هل جحك يف حرضموت فا مأ رب

احلسني ابن أ يب بكر  بن سامل ملازال من بدل عينات بأ ههل وأ والده بعد 

موت أ خيه معر احملضار وقدوم أ ل كثري عىل هوش عينات وأ خذ ما فهيا 

من أ سالب وخيل وقتل أ خدام س يدان معر احملضار ابلش نق وال سواط 

الليل وأ خذ طريق فرسى س يدان احلسني من عينات بأ ههل وأ والده عىل 

املشقاص ورجع ا ىل الساحل وقصد احلج ، فلام بلغ مكة وجح وأ راد الزايرة 

ا ىل املدينة أ اته أ بو العباس اخلرض عليه الصالة والسالم ا ىل مكة وقال هل : 

ن دد  رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل يقرئيك السالم ويقول كل  ا 

آذو  قد زال ما يف : أ خرج ا ىل حرضموت من مكة وامجلاعة اذل ين أ

ىل العرب ، مث أ عطاه اخلرض عصاه  صدرومه وسوف يتلقا  جامعة مهنم ا 

وقدحه وأ خربه ابل ش ياء اليت سوف جتري هل يف حرضموت ، خفرج ومل 

 يزر املدينة . انهتى  . 

رجعنا ا ىل الكم الوادل حسني بن معر ، وقال ريض هللا عنه :  

ابجامل وحاهل أ كرب من حال  الناس غافلون عن زايرة الش يخ معروف

الش يخ سعيد بن عيىس العمودي ل نه تبحر يف العمل الظاهر والباطن ، 

ن الش يخ  وقد وقع عىل قطبانيته اال جامع من أ اكبر حرضموت ويكفيه خفرا ا 

 أ اببكر بن سامل ابعلوي تلميذه . انهتى  . 
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وقال س يدان وش يخنا احلبيب احلسني بن معر بن عبدالرمحن  

ملذكور نفع هللا به : الصالة للحس نات مبزنةل السوم للجربة . وملا العطاس ا

قيل هل : ما أ كةر ال ولياء يف الزمان املتقدم ؟ قال مه الآن وفامي يأ يت من 

 ال زمنة أ كةر وأ كةر . 

) قلت ( هذا يش به ما حيك أ ن بعض الناس قال للش يخ عيل بن  

مه ؛ مهنم احلبيب عبد هللا ابراس وعنده مجع عظمي من السادة وغري

عبدهللا احلداد واحلبيب حسني بن معر العطاس : ايس بحان هللا هذا 

الزمان ماعاد فيه أ ولياء مثل الزمان املتقدم ؟ فأ طرق الش يخ عيل مليا مث 

رفع رأ سه وقال : لك من يف هذا اجمللس أ ولكهم أ هيا احلارضون أ ولك 

 هؤالء احلارضين أ ولياء

: ومسعت بعضهم يقول أ نه قال :  رجعنا ا ىل نقل الكم ش يخنا 

اخللل يف وضوء املأ مومني يورث السهو يف صالة اال مام . وقال ش يخنا 

الوادل احلسني بن معر املذكور : من أ راد أ ن ينظر اخلرض فلينظر ا ىل يزيد 

بن حسن ابيزيد ، ومن أ راد أ ن ينظر ش باب اجلنة فلينظر ا ىل عبد هللا 

 يل بن مرضاح . بن همنا الصقري وعبد هللا بن مج 

) قلت ( وعبد هللا بن همنا الصقري هذا ردل معروف ابلفضل  

واخلري ، وهل يف القيافة وخترجي ال ثر وقائع تشابه الكشف حىت حيك يل 

مهنا أ ش ياء جعيبة غريبة حبيث أ نه يقول : هذه ] قدم [ فالن يعرفها وهو 

ذا قاف السارق وحصل منه ناكر قام  متحذي أ و البس بردليه قفتني ، وا  ا 

عند قوهل وماقل عليه حىت يقر السارق . وقد حيك يل عن الثقات أ نه هو 

وأ خوه عامر يف ال صل من كرامات احلبيب عيىس بن محمد احلبيش ابعلوي 
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وذكل أ نه داء يف بعض ال ايم أ عين احلبيب عيىس بن محمد املذكور لزايرة 

آه ودلهام رخميالردل املزور الصاحل املقبور بشعب  همنا الصقري وهو  فرأ

قاصد للزايرة ا ىل شعب رخمي ، فأ مر عبده فذحب هلم رأ س غمن وصاله
1
 

وأ مر زوجته خفزبت هلم العشاء ، فلام رجع احلبيب عيىس من زايرة القرب 

لزام ، فلام قدمه  س تعد هلم ابلعشاءاملذكور من غري عزام وال ا  ودد همنا قدا 

ذا اخلزب أ سود ؛ فقال هل ايهمنا من اذل ي خزب عشاان ؟ فقال زوجيت هلم ا 

منا  فالنة ، فقال هل : هل ودلت كل أ حدا من ال والد اذلكور ؟ قال ال ا 

ودلت بنية ، فقال طلقها نبغا  تزتوج فالنه وس تدل كل ودلين مباركني 

ش يخني ، ال ول مهنام يسم  عبد هللا املتقدم ذكره ، والثاين يسم  عامرا ، 

ه التنك وخطب املرأ ة جفاءت ابلودلين فعزم همنا مع احلبيب عيىس وأ عار 

املذكورين مع كرب س هنا وسن همنا املذكور . قلت : وقد رأ يت عبد هللا بن 

همنا هو وصنوه عامرا وعبد هللا بن مجيل مرارا كثرية عند الوادل حسني 

ذا ضنت ال نواء  ويف ماكهنم ، ومه من الفضالء الكرما ال جواد ، املنفقني ا 

 أ مطار السامء ، رمح هللا امجليع . ابملاء ، واحنبست 

رجعنا ا ىل نقل الفوائد من الكم س يدان الوادل : واكن س يدان الوادل  

نه من أ نفع  احلسني املذكور يأ مر ابال كتحال ابلصرب البدلي املسحوق ويقول ا 

ن ذكل يكرس شكوته ويبطل  أ دوية العني الس امي قبل مثار الرمد ، ويقول ا 

واكن ريض هللا عنه يس تعمل اال كتحال به لك مثاره ، وقد جرب ذكل . 

ىل أ ن تويف ، واكن يأ مر أ يضا من أ صابته الشواعص  يوم بعدصالة الصبح ا 

                                                           

1
 : قام بتجهزيه صاله   
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اليت تكون يف الرأ س وحول ال ذنني يطالها ابلصرب املوقود بعد أ ن يربد 

 قليال وقد جربنا ذكل . انهتى  . 

ن السارق دخل ا ىل دار الفقيه عبد الكب  ري وملا قيل لش يخنا ا 

ابقيس ورسق مهنا ، قال : الك اليسلطه هللا عىل الفقيه عبد الكبري مع 

آانء الليل والهنار ، جفاء اخلرب بعد ذكل  مالزمته لقراءة ال ذاكر املأ ثورة أ

ن السارق ملا دخل ادلار وذكل ابلليل ماوروه خفرج قبل أ ن يأ خذ  وقيل ا 

. وملا مسع قول شيئا بل نيس خمالته وفر خائبا مل يفز بقليل والكثري 

 س يدي أ يب عيل الش يخ الفضيل ابن عياض ريض هللا عنه : 

ــ   وارض ابهلل صاحبا  ـــباـ كن من الناس دانـــــ

 س تجدمه عقــــــاراب  قلب الناس كيــــف ش يئت

 قال ريض هللا عنه :

ــ   كن مع الناس كيف ش يئت  ــباس تجدمه حبايــــ

ن يعين كن معهم كامتريد فا ن كنت حب   يبا هلم وددهتم حبايبا ، وا 

ذا ذكرت عنده عياذ يقول :  كنت هلم عقراب وددهتم عقاراب ، واكن ا 

ذا ذكرت عنده معقني يقول : مع  معقني . وقال س يدان  والعياذ اب هلل ، وا 

وش يخنا احلبيب احلسني بن معر املذكور : من أ راد أ ن ينظر الش يطان 

ريي ، ونعوذ ابهلل من ش ياطني فلينظر ا ىل مخيس بن قرمي وحميندان النع

 اال نس واجلن اذلي يويح بعضهم ا ىل بعض زخرف القول غرورا . 

) قلت ( ومخيس بن قرمي هذا ردل من بدل هينن من قبيةل يقال  

آذوا الفقيه معر بن عبد هللا  هلم أ ل ابلنار ومه من ال ربع القبائل اذلين أ
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هل أ ربعة مهنم يف قهوه وأ توا ابخمرمه يف بدل هينن وظنوا به السوء حىت ابلوا 

هبا ليسقوه مهنا ؛ فقال هلم : أ ان ممسك أ ي صامئ ولكن ا رشبوها أ نمت 

فرشبوها قهرا ، فقال : لقد أ سقينامك بولمك ايش ياطني ، وأ نشأ  يقول شعرًا : 

ىل أ ن قال :   جيت هينن ويف خاطري اببين هبا دار ا 

هنا ادلمنة الربكة مال أ هلها  أ رشار  جلرامئ ذي رموان وأ ان مارحرم أ هل ا  ا 

 اربتاي هللا اجعل هلم نقمة ختلهيم أ    ابعاكبه وبن ديمل وال حنف وابلنار

 البقـــا مهنم اي هللا عىل ادلير ديـــار

وروي أ ن الش يخ أ محد بن سهل القدمي اندى الفقيه معر من  

هنا ادلمنة الربكة مال أ ه  لها الربزخ حني بلغ يف هذه القصيدة ا ىل قوهل : ا 

أ رشار . قائال هل خص التعم اياب خمريمان قال "ابعاكبه وبن ديمل وال حنف 

شارة  وابلنار "قلت أ يضا ويف قوهل " البقا مهنم اي هللا عىل ادلير داير " ا 

ا ىل هال  املذكورين وقطع دابرمه يف الغابرين ، وفيه بشارة أ يضا ل هل 

عمل . واكن مخيس املذكور هينن بعدمعوم النقمة وذهاب املنتقم مهنم وهللا أ  

أآخر ردل من قبيةل أ ل ابلنار واكن يقول : ما أ حد يف ثقيل اليوم ل ين 

رصت حامل الربع يف لوحة الفقيه معر ، واكن هل الكم يش به الكم 

الش يطان الرجمي ، لقيه ردل خاردا من وادي دوعن جبهة الغيوار فقال هل 

منا أ ان يف : هتنيك الزايرة ايمخيس ! فقال أ ان ما أ دخل  دوعن ل دل الزايرة ا 

خدمة السلطان فالن ، أ ماعلمت أ ين من أ هل هذا البدل وأ شار ا ىل بدله 
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هنا تريم برشر اكلقرص * ك نه جاملت صفر {هينن وقال  } ا 
1
وهل وقائع  

 أ حفظها لو أ مليهتا لطالت وهالت .  

رجعنا ا ىل الكم ش يخنا الوادل حسني ريض هللا عنه ، وقد قال  

ملذكور مرة وأ ان عنده : فالن وفالن من س بقات الش يطان ، ش يخنا ا

ثنان مهنم من أ والد السادة أ ل ابعلوي وواحد من  والثالثة املذكورون ا 

العرب . قلت : ولك من رأ يته يتعاطا أ فعال الش ياطني فاعمل أ نه من ذرية 

ن اكن وادله يف الظاهر من الصاحلني ، فقدقال  الش يطان  وقد س بق به وا 

} أ فتتخذونه وذريته أ ولياء {عاىل هللا ت
2
} واس تفزز من اس تطعت مهنم  وقال 

بصوتك وادلب علهيم خبيكل وردكل وشاركهم يف ال موال وال والد وعدمه 

ومايعدمه الش يطان ا ال غرورا * ا ن عبادي ليس كل علهيم سلطان وكف  بربك 

وكيال {
نه ليس من } قال اينوح وقال فامي حيكيه عن نبيه نوح عليه السالم  3 ا 

نه معل غري صاحل فال تس ئلين ماليس كل به عمل ا ين أ عظك أ ن تكون من  أ هكل ا 

اجلاهلني {
4
قلت : القراءة يف معل غري صاحل بضم املمي عىل أ نه ا مس وفيه  

قراءة بفتح الالم وكرس املمي قبهل عىل أ نه فعل وهو الالئق مبنصب النبوة ، 

 صفات ، وهللا أ عمل ابملغيبات . ل ن ال ول يعيب اذلات والثاين يعيب ال

ونعود ا ىل متام الالكم عىل صالح وفساد اذلرايت بتقدير ابرئ  

الربايت ؛ وحيك عن بعض الصاحلني أ نه أ راد جمامعة زوجته يف بعض 

                                                           

1
 املرسالت  33الآايت :   
2
 الكهف 50الآية :   
3
 اال رساء 65 – 64الآايت :   
4
 هود 46الآية :   
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الليايل فقالت هل : كيف تريد ذكل وأ نت قد دامعتين الآن ؟ مفسك نفسه 

لهيا ومل يقارهبا عهنا ل نه مل جيامعها وعرف أ ن الش يطان قدتصو  ر لها وس بقه ا 

بعد ذكل حىن تبني محلها فوضعت ودلا ابنت فيه خمائل الش يطنة ، فلام 

كرب صار يؤذي الناس يرضب هذا ويديم هذا وكةرت منه اجلناايت ، 

رش ماجىن عليه ، فلام كةر  ولك من جىن عليه داء يطلب وادله اب 

رشه مبا شاء هللا ، املطالبون ضاق حال الش يخ ودع  ا ىل هللا بكفاية 

نقض عليه ش يطان فاختطفه من بيهنم  ذ ا  فبيامن هو يلعب عند الصبيان ا 

حفزنت أ مه عليه حيث مل يعلمها زوهجا مبا اعتقده من شأ نه ، وأ ما هو ففرح 

بذكل وشكر هللا عىل ماهناكل ، ومضت مدة مديدة وسافر الش يخ 

ذا لبعض املهامت فبيامن هو يسري يف بعض البدلان املنسو  بة ا ىل ادلوةل ا 

ىل بيته وقام جبربه  جبندي قد تعرضه وسمل عليه تسلمي معريف وطلبه ا 

وقىض هممته ووطره ، فلام أ راد فراقه قال هل : ايهذا قد فعلت معي هذا 

الفعل امجليل وأ ان ال أ عرفك ورمبا حتتاج ا يل وجتب عيل  ماكفأ تك ، ومن 

أ ان خلق من خلق هللا ، الفتوة أ ن تعرف ا مس من تعرف مفن أ نت ؟ فقال 

ال فال يمت مجيكل ، فقال أ ان  فقال البد من أ ن تعرفين ا مسك ونس بك وا 

الودل اذلي دعوت هللا أ ن يكفيك رشي فأ داب دعاء  يف أ مري ، فكيف 

حال الوادلة ؟ فقال يه خبري وعرفه ، مث قال هل لك من رأ يته من هؤالء 

بل  يس . قلت : ويدل عىل اجلند وأ عوان ادلوةل فهم امجليع من س بقات ا 

ماحيك أ يضا ما حص من قوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : اجلالوزة 

والرشطة وأ عوان الظلمة الكب النار . رواه اال مام أ محد بن حنبل رمحه 

هللا وهو يف السجن يف أ ايم حمنته ابلقول خبلق القرءان ، فقال هل السجان 
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منا أ عوان ا لظلمة من حيلق رأ سك هل أ ان من أ عوان الظلمة ؟ فقال ا 

 ويسقيك املاء ؛ وأ ما أ نت مفن الظلمة أ نفسهم . انهتى  . 

ليه   رجعنا ا ىل ما كنا بصدده من نقل الكم ش يخنا وعدده : وشىك ا 

بعض السادة أ ل ابعلوي من غلبة الطبيعة البلغمية فقال هل : عليك مبالزمة 

ته قناصة الصيدحافيا . قلت : وكنت ذات عش ية دالسا عنده يف بي 

حسابة فوق البدل يرعد بغري مطر ، اجلبال يف ببدلحريضة نسمع الرعد يف 

ن املكل يرضب هذه السحابة يظن أ ن فهيا مطرا وليس  فقال س بحان هللا ا 

نسان من أ هل بدل حريضة يف حال حقط شديد  فهيا يشء . وداء مرة ا 

ليه احلال ويعلمه أ ن بعض الناس قد ميوت  وضنك يف املعاش عنيد يشكو ا 

من شدة اجلوع فقال : من مات من ذكل فهو شهيد ، ففرح ذكل اال نسان 

ذا داء  هبذه املقاةل وخرج من عنده وهو يقول : وهللا ما أ ابيل ابملوت ا 

 وحتصل يل الشهادة . انهتى  . 

واكن ريض هللا عنه يشدد يف اال ناكر عىل جامعة يفرتون عىل هللا 

خراج ذابحئ اجلن ح ليه ذات عش ية الكذب يأ مرون العامة اب  نه داء ا  ىت ا 

بعض من يفعل ذكل فمل يكرمه ومل تظهر منه البشاشة هل ؛ واس تودع منه 

اخلروج قبل الغروب وهو يريد السفر ا ىل ماكنه فمل يوقفه ش يخنا للمساء 

عنده ، فلام روجع يف ذكل قال : حنن الحنب من خيرج ذابحئ للجن . 

ن النيب صىل هللا عليه وأ هل انهتى  . قلت : وقدروى البهيقي عن الزهري أ  

وسمل هنى  عن ذابحئ اجلن ، قال وذابحئ اجلن أ ن يشرتي الردل ادلار 

ويس تخرج العني وما أ ش به ذكل فيذحب لها ذبيحة للطرية . واكنوا يف 

ذا فعل ذكل اليرض أ هلها اجلن فأ بطل صىل هللا عليه  اجلاهلية يقولون ا 
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وقد حققت مجةل من ذكل يف وأ هل وسمل ذكل وهنى  عنه . انهتى  احلديث . 

النصف الثاين من هذا الكتاب عند ذكر فضائل بسم هللا الرمحن الرحمي 

ال ابهلل العيل العظمي ، ودققته أ حسن تدقيق يف كتايب  والحول والقوة ا 

ن ش يئت وهللا أ عمل .   الرايض املؤنقة فراجعه ا 

م رجعنا ا ىل الكم ش يخنا فانظر رمحك هللا ا ىل سريه عىل ذكل القد

ذا ش يئت أ ن تكون صاحل فاقنع مبا قسم  ااملكرم . وقال ريض هللا عنه : ا 

ذا هبت العلياء ابلليل يف فصل الربيع فابرشوا ابلس يل  هللا كل . وقال : ا 

وقال ريض هللا عنه : الميكن مسر ومنام ومقام ، أ ما مسر ومنام  قريب .

ال مقام ومقام . وقال ريض هللا عنه ملا شىك ليه بعض حمبيه  والمقام ، وا  ا 

وهو الردل الصاحل املنور عبد الرمحن بن أ يب بكر ابن عبد املعبود وزير 

ليه قةل  مام مسجد الش يح أ يب بكر بن محمد وزير اجلامع حبوره ؛ شىك ا  ا 

ذات اليد وضيق الوقت وكةرة ادلين ، فقال هل : التش تغل من كةرة ادلين 

غيل جيري والترجع من  فا ن هللا هو اذلي يوفيه عنك ولواكن عليك منه

ادلين يف قوت أ والد  ولو بلغ عليك للك واحد مهنم ديته ، فا ن هللا 

يعينك عىل وفاء ذكل ، وأ ما ماذكرت من ضيق الوقت فا ن الفرج واصل 

 قريب . قال فاكن الفرج كام قال وقىض هللا عنا ادلين بربكته . 

 هللا ) قلت ( وهذا مايناسب مارواه البخاري عن أ يب هريرة ريض

عنه قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل : من أ خذ أ موال 

تالفها أ تلفه هللا  الناس يريد قضاهئا أ داها هللا عنه ، ومن أ خذها يريد ا 

تعاىل . وماروي أ يضا عن معران ابن حذيفة قال : اكنت مميونة ريض هللا 

قالت ال أ تر  ادلين عهنا تدان وتكةر ؛ فقال لها أ هلها يف ذكل والموها ، ف
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وقد مسعت خلييل وصفيي صىل هللا عليه  وأ هل وسمل يقول : ما من أ حد 

ال أ داه هللا تعاىل عنه يف ادلنيا .  يدان دينا فيعمل هللا تعاىل أ نه يريد قضاه ا 

أ خرده النسايئ . انهتى  . فانظر رمحك هللا كيف أ خذ الكمه من رس 

د قال س يدان الش يخ اال مام حديث دده صىل هللا عليه وأ هل وسمل . وق

القطب الغوث الرابين الرشيف عيل بن عبد هللا ابن عبد اجلبار الشاذيل 

ذا تداين أ حدمك فليتوده بقلبه ا ىل هللا تعاىل ويتداين عىل هللا تعاىل ،  : ا 

فا ن لك مايدانه العبد عىل هللا فعىل هللا أ داؤه . واكن الش يخ الشاذيل 

ذا تداين دينا يقو  ليك املذكور ا  ل : اللهم عليك تداينت وعليك تولكت وا 

 أ مري فوضت . 

رجعنا ا ىل ماكنا بصدده ، وقال يل أ محد بن سعيد ابمحيش ملا 

قربت وفاة س يدي احلبيب احلسني حصل يل زاجع قوي ا ىل زايرته فزرته 

، فلام وصلت عنده قال حصل كل زاجع قوي ؛ فقلت نعم ، فقال هللا 

قال أ محد فعرفت أ نه قد قرب انتقاهل ، فمل  اخلالق والرازق وهو الرب ،

متيض مدة قريبة حىت تويف نفع هللا به . قال : ورأ يته بعدوفاته وك ن عنده 

جامعة وك هنم يقولون : اي هللا هبا اي هللا هبا اي هللا حبسن اخلامتة ، فسأ لته 

عن معىن حسن اخلامتة فقال : هو أ ن يأ تيك املوت وأ نت مابت مل تزتلزل 

 . انهتى  .  أ رضك

) قلت ( كنت يوما دالسا عند رضحي  ش يخنا يف قبته املنورة مع 

جامعة من الزوار فأ خذتين مثل س نة النوم ؛ فسمعت من دانب الرضحي 

املعظم هاتفا هيتف بقول اخلطيب ابن نباته الواعظ املشهور حيث يقول : 

يف النفوس  لقد أ مسع النداء لوال أ ن يف الآذان مصام ، وجنع ادلواء لوصادف
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مهام . مث انتهبت . انهتى  . وقال ريض هللا عنه : أ ولياء هللا جتول أ رواهحم 

 مع ذرايهتم أ يامن اكنوا . 

) قلت ( وقد تقدم معنا يف هذا الكتاب مرات متكررات ويه 

أ برش البشارات أ ن لك من فتح هل الباب من أ سالفنا وساداتنا أ ل ابعلوي 

هيم هللا ذكل ، ال وىل : أ ن الخيلق من يطلب من هللا مخس كرامات ويعط

ال من أ راد صالحه مهنم ، الثانية : أ ن روحانيته التفارق أ والده أ يامن  ذريته ا 

أ ن التكتب عىل أ هل  اكنوا ، الثالثة : أ ن لياليه لكها ليةل القدر ، الرابعة :

زمانه خطيئة رشط احملبة ، اخلامسة : انظره وانظر انظره يف اجلنة برشط 

بة أ يضا ؛ ل ن الشاين مكذب واملكذب حمروم فائز ابلويل والشؤم . احمل 

 انهتى  . 

نعطاف :قال املؤلف اكن هللا هل وخمت ابلصاحلات معهل : وقال يل  ا 

مامة املسجد  ن مثل اذلي يقوم يف الوظائف ادلينية مثل ا  ش يخنا يوما ا 

م هبا مثل وال ذان وغري ذكل ويأ خذ ال وقاف اجملعوةل علهيا ملن يتصدق للقيا

نه ليس ينقص  رضاع ودلها ، يعين ا  أ م موىس فا هنا أ خذت ال جرة عىل ا 

ذكل من أ جر القامئ هبا شيئا بل هو مثاب مأ جورا أ يضا عىل أ خذه الوقف 

ليه احلديث : أ نه يثاب عىل احلج عن امليت ثالثة : هو  حبقه كام أ شار ا 

شار  ة ا ىل من قام يف واملنفذ وصيته واحلاج هل . ويف الكمه ريض هللا عنه ا 

يشء من تكل الوظائف املذكورة ينبغي هل أ ن ينوي مثل نية أ م موىس 

رضاع ودلها ال أ خذ ال جرة جمردا بل يكون قصده الطاعة  حيث قصدت ا 

؛ وما حصل من الوقف علهيا فهو زايدة . وملا قيل لش يخنا احلسني 

غتابك وأ نه يطلب منك أ ن جتعهل يف حل من ذكل ن فالان ا   ، املذكور ا 
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قال أ ان ال أ حل ما حرم هللا . انهتى  . ) قلت ( ك نه يشري بذكل ا ىل تشنيع 

أ مر الغيبة وتعظمي النكريعىل من يغتاب الناس والس امي غيبة مثهل من أ هل 

} والجتسسوا واليغتب بعضمك بعضا أ حيب أ حدمك الفضل والصالح لقوهل تعاىل 

هللا تواب رحمي {أ ن يأ لك حلم أ خيه ميتا فكرهمتوه واتقوا هللا ا ن 
1
ن   وقد روي ا 

ن من مات مرصا عىل الغيبة فهو  هللا أ وىح ا ىل موىس عليه السالم : ا 

أ ول من يدخل النار ومن مات اتئبا مهنا فهو أآخر من يدخل اجلنة . وقد 

نه روي  مام محمد بن سريين مثل ما قيل لش يخنا يف هذه الواقعة فا  قيل لال 

ن ردال ا   غتابك فتحل هل فقال ماكنت ل حل شيئا أ نه قيل هل : اي أ اببكر ا 

 حرمه هللا . 

وقال املؤلف عفا هللا عنه وتقبل منه : اكن ش يخنا الوادل احلسني 

ذا فاته حمبوب أ و أ جعزه مطلوب :  ريض هللا عنه ونفع به كثريا مايقول ا 

لوقدر اكن . انهتى  . وهو يشري يف هذا الالكم ا ىل ماروي عن أ نس ريض 

: خدمت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل عرش هللا عنه أ نه قال 

س نني مفا قال يل ليشء فعلته لـم فعلته والليشء مل أ فعهل أ ال فعلته ، 

ذا والقال يف يشء اكن ليته مل يكن وال يف يشء مل  يكن ليته اكن ، واكن ا 

خمامص من أ ههل يقول دعوه لو قيض يشء لاكن . وقوهل صىل هللا  هخامص

: التكةر مهك ماقدر يكن ، وماترزق يأ تيك . وقول  عليه وأ هل وسمل

عبدهللا ابن مسعود ريض هللا عنه : ل ن أ حلس مجرة أ حرقت من لساين 

ما أ حرقت وأ بقت مهنا ما أ بقت أ حب ا يل من أ ن أ قول ليشء اكن ليته مل 

                                                           

1
 احلجرات 12الآية :   
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ىل ماروي عن بعض العباد أ نه قال  يكن أ وأ قول ليشء مل يكن ليته اكن . وا 

 فأ ان أ بيك عليه منذ س تني س نة ، واكن قد اجهتد يف : أ ذنبت ذنبا عظامي

العبادة ل دل التوبة من اذلنب ، قيل هل وماهو ؟ قال قلت مرة ليشء 

 اكن ليته مل يكن . 

يرس من مناقب ش يخنا وأ قواهل ت رجعنا ا ىل ماكنا بصدده من ذكر امل 

وحماسن سريه وأ حوال أ حواهل ، قال املؤلف عفا هللا عنه : وكنت يوما 

عند س يدي وش يخي ووادلي احلسني بن معر العطاس نفع هللا به فأ اته 

جامعة من أ هل بدله نفحون زوار مستسقني مس تغيثني طالبني الرمحة 

وفهيم عيل بن مسمل ابن أ محد بن معر الهاليب اجلعيدي السلمي ، واكن 

ن سلفه  صاحب نية قوية واعتقاد مكني وتعلق اتم بس يدي حسني ، كام ا 

س يدان معر ، وقداكنوا قصدوا قبة س يدان معر وزاروه وبيد عيل متعلقني ب 

بن مسمل يشء من الزرع طمل
1
ظامن فأ دخهل يف اتبوت س يدي معر  

ن اكنت عىل نية  وقال : شف ايكذا وكذا لكمة غري الئقة ابلكتاب وا 

العتاب من احملب ال واب ، مث داؤا ا ىل بيت س يدي احلسني ودلسوا 

هذه عادهتم ، فلام اكن بعد صالة العرص قال هل عنده وسط الهنار واكنت 

عيل بن مسمل : ايحبيب حسني حنن جيئنا زائرين مستسقيني ومعنا معل 

                                                           

1
الطمل بفتح الطاء املهمةل وكرس املمي بعدها الم ساكنة : الزرع الضعيف اذلي الينتج منه  

 مثر لعدم أ خذ كفايته من املاء 
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ال ا ن زيح  طمل مايصبح يشء ا 
1

وقصدان برأ يك العزوم ، فقال هلم 

س يدي حسني : هللا يتقبل زايرتمك ، فقال  عيل بن مسمل قل زايرتمك 

ن شاء هللا تعاىل ، مقبوةل والس يل هذه الليةل ، فقا ل س يدان حسني ا 

ن شاء هللا ولكن قل الليةل الس يل ، فضحك س يدي من  فقال مايش ا 

ن قلت  ال ا  ن شاء هللا ، فقال هل عيل مامعك مين مسري ا  الكمه وقال ا 

ال دلست عند  ، وقال الكم غري الئق ابلكتاب أ يضا ،  الليةل الس يل وا 

ة العقيدة احلس نة والود قال فلام رأ ى س يدي منه ذكل الصدق واجلد وغاي

ن شاء هللا ،  فقاموا وعزموا فثار  هل : قوموا أ عزموا والس يل هذه الليةل ا 

ال  الغيث من تكل الساعة وحلقهتم املطر يف الطريق ومل يصلوا ا ىل بدلمه ا 

ابلس يل ، وداء ا ىل بدل حريضة من وادي معد س يل كبري وأ ان ممن حرض 

ىل التجروب وقت صالة الفجر وصول ذكل الس يل ، واكن وصوهل ا  

فلبث وادي التجروب مثانية أ ايم ومه يسقون به حىت دخل املاء ا ىل 

وسط الرتبة . وقدجرت للمذكورين مع س يدي حسني مثلها يف بدلمه ، ومك 

ىل ا حصاهئا وال  آية قداهما ووراءها وأ ىن لعميان العيون تراها ، والسبيل ا  أ

عىل اجلليل ، واحلقري دليل عىل ا ىل بلوغ أ قصاها ، ولكن القليل دليل 

 اخلطري .

                                                           

1
حرضموت هو : حصول س يل ماين بعد الس يل ال ول اذلي حصل لعدم  الزيح بلهحة 

ذا حصل س يل يسقيه ماين مرة  ال ا  تش بع ال رض من الس يل ال ول  واليطيب الزرع ا 

 ويقال للس يل الثاين زيح بكرس الزاي املعجمة واحلاء املهمةل بعدها ايء مثناة من حتت . 
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ومثل هذه قد جرت أ يضا لعيل بن مسمل الهاليب مع س يدان 

بين س يدان معر وذكل أ هنم اكنوا يف  احلسني وأ خيه س يدان عبدالرمحن ا 

هنم ملا تعشوا عندمه وسط  اجلدفرةبعض ال ايم يف  عند أ ل مرضاح مث ا 

أ ل محد بن معر تلقامه  س يةلل العش ية عزموا ا ىل بدل نفحون فلام اكنوا قب

ال  عيل بن مسمل املذكور ومعه أ انس من أ حصابه فمل يشعر س يدان احلسني ا 

وهو ماسك بعنان فرسه من غري سالم والالكم والعزام ، فضحك من 

ذا مه مقبلني برأ س دلب وأ رادوا  ذكل وأ جعبه ، مث ملا بلغوا ماكهنم الس يةل ا 

عشينا ابجلدفرة عند أ ل فالن ، ذحبه يكون للعشاء ، فقالوا هلم قدت 

فأ مسكوا عن ذحبه وجعلوه للغداء فأ صبحوا عندمه ، فلام أ رادوا الرسوح 

ن شاء هللا ، جفعلوا  قالوا هلم خاطرمك ابلس يل يكون هذه الليةل ، فقالوا ا 

نه الليةل الآتية ، فعزموا من عندمه فلام  يلحون ابلقول حىت مت الالكم ا 

حلسني بعض أ خدامه ا ىل حريضة لقصد وصلوا نفحون أ رسل س يدان ا

الرعض
1
، فاكن كام قال نفع هللا هبام مع أ ن الوقت ليس وقت غيث وال  

 شارة . 

وذكر بعض الثقات يف تعليق هل أ ن س يدان وش يخنا احلسني 

املذكور نفع هللا به اكن يقول قبل س يل احلوت الش توي الكبري بأ ربع ليال : 

ايلطيف ، أ وكام قال . فاكن اهلممي  يشء ابجيري يف الكون هائل أ وفضيع

                                                           

1
ند حصول الس يل لك خشص يقف الرعض هو الوقوف عىل أ ماكن الزراعة واحلرث ع  

عندحرثه ويتابع دخول املاء ا ىل حرثه وزراعته ، ومن مل حيرض عندحرثه قد يفوته املاء 

 وخيرس سقي حرثه ، ل ن وقت جراين املاء من الس يل حمدود . 
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الكبري اذلي الخيف  مااكن منه يف اجلهة من الغيار والغرق وغري ذكل . 

واكن وقوع الس يل الش توي املذكور لس بع وعرشين يف شهر رمضان س نة 

 أ ربع وعرشين ومائة وأ لف .  ه1124

مرأ ة ضعيفة من أ هل بدل احلروم اكن  وأ خربين بعض الثقات أ ن ا 

ىل بدل بعض الظل مة من ايفع يدعي عندها دعوى دين بغري حق ، فأ تت ا 

حريضة مس تجرية ومتغيبة منه ، جفاء ذكل الظامل يطلهبا وظفر هبا وأ راد 

ليه  اخلروج هبا ا ىل بدل احلروم فأ رسل س يدان احلسني بعض أ والده يشفع ا 

ليخيل سبيل احلرمة املذكورة أ وميهلها وراجعوه يف ذكل جامعة من السادة 

 أ ن يقبل مهنم وأ رص عىل اخلروج ابملرأ ة املذكورة وحبسها ، فأ خربوا فأ ىب

نه قد صفر جامحه ، يعين بذكل أ نه قد جنح  س يدي بذكل فقال : دعوه فا 

ذا صفر جامحه فقد أآن حصاده  ن الزرع ا  معره وأآن وقت هالكه ، كام ا 

ال  بنجاحه ، وامجلاح هو سهم الس بوةل اذلي يف رأ س القصبة ، مفا لبث ا 

ما يسرية حىت عدا عليه جامعة وقتلوه وأ راح هللا منه البالد والعباد ، أ اي

وذكل مشهور عند عامة أ هل بدل حريضة وغريمه . ومن ذكل أ نه أ عين 

عرتض بعرضة بني أ ل حنش العراقبة وبني أ ل  ش يخنا احلسني املذكور ا 

ن أ ل حنش عزموا عىل قتل بعض أ ل أ هل ربيعة أ ل فائد  حريضة ، مث ا 

عرضته ، واكنوا نقباء يف حصن بدل الهجرين واملنيظرة ، فلام  فائد يف

نقطب بواحد مهنم احلبل اذلي خيرجون به من احلصن  خرجوا من احلصن ا 

فمل يعتربوا ، فلام وصلوا حريضة وددوا سعيد ابن فائد يف بعض ال رايض 

ن واحدا مهنم بعد  يعمر فعدوا عليه ومه س بعة أ و مثانية وقتلوه ، مث ا 

مسه عامر ابن عبد هللا رجع ماذهب نقطب به احلبل وا  وا عنه وهو اذلي ا 
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ليه ليذكيه فثار عليه ابن فائد مثل احلريان وبه أآخر رمق فقتهل عنده ، فلام  ا 

ىل البدل قبل أ ن يصل التحقيق وقيل أ ن سعيد ابن فائد قتل ؛  بلغ الصاحئ ا 

م : قرينه قال س يدان احلسني املذكور قبل أ ن يعلموا أ نه قتل واحدا مهن

عنده مقتول واذلين قتلوه يقتلون امجليع ويبق  أآخرمه أ مع  ، فاكن كذكل 

فا هنم قتلوا عن أآخرمه وبقي واحد مهنم أ مع   ، واكن ال مع  حيدث هبذه 

الواقعة لكام دلس يف جملس ، بل ملا بدأ  به الوجع يف عينيه وأ حس ابل مل 

ن  قرأ  عيل وا  نك دعاين وهو يصيح من الشاعص وقال : ا  كنت أ عمل ا 

لست بنافعي ويب دعوة أ بيك حسني ، فعمي وهو الآن يح حيدث هبذه 

 الكرامة يف لك مقعد .  

نهتى  ماقصدانه من اال شارة ا ىل ماليس بقطرة من  ) قلت ( وقد ا 

آايته ، والدفرة من فيض حبر  قطر كراماته ، والذرة من رمل برمناقبه وأ

لقليل من مل يأ يت ابلكثري ، قال عطاايه ونفحاته ، ولكن الينبغي أ ن يرت  ا

 أ بوالعالء املعري شعرًا : 

 غرواذلنب للعني ال للنجم يف الصــ  والنجم قد تنكر ال بصار رؤيــته

 ــفاء وخيفهيا مع الكدرــمع الصــــــ  والـخل اكلــــامء يبدي يف ضامئره

جامتعهامـــوالبخل وامحلد ض  ـربـمثل ا جامتع فيت السن والكــــ  دان ا 

ليه  تيان ابل ش ياء عىل غري ماينبغي ، ونعتذر ا  ونس تغفر هللا من اال 

ليه ماينبغي  وفيه أ قول شعرًا :  ذ مل هندي ا   ا 

 امل ادلان وادلين بـحر احلقــــائقجــ  سالم عىل أ ســـــتاذان ومــالذان
 وابقويـزري ابزواج النس مي العــــ  سالم يفوح املسك يف النرش عرفه

 الئقوأ مالكه جـمعا ولك اخلــــــــ  هللا الكــرمي ورســهل سالم من
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 ـول عند املضــايقأ بواحلسن املامــ  عىل الس يد املشهور ابلنور والهبا
ن هللا خلـقه  ـهل واخلاليـقوحسن أ يضا فعـــــــ  حسني اذلي قد حسَّ

 ـف  عىل لك ذايــقوذكل الخيــــــ  وزاد عىل أ هل الكامل كاملـــــه

 ففـــازوا بنيل السؤل من غري عايق  لقد انل منه الصادقون مرادهــم

آبـــقـومك رد من عــاد طــــــ  ومك دلَّ حنو الباب يف الناس حايـرا  ريد وأ

 عن اخللق من كرب شديـــد املعالق  ومك فرج هللا الكرمي جباهـــــــــه

 قصدي لطاعة خالـــقي  معــيـــنا عىل  أ ال ايجامل ادلين ابهلل كـن معي 

 من الصاحلــــات املكُرمات الطرايق  وبلغين مايريض هللا فعــــــــــهل

 ولطــــفا وتسديدا ا ىل اخلري سابـق  وسل منه توفيقا لعــــبٍد ُمقـرص

 وعصـــــيان أ مر هللا مثل الـــمنافق  يتفا ينم أ خىش من ذنويب وزلــــ

 قـوأ ريم بنفيس مــن رؤس الشواه  ئيال وأ سع  مراـأ قول بال فعــــ

 ارقتزول غيوم الشك عن لك مــــ  وأ نىس دوايه املوت والقرب عندما

ــ  ــ وروعة فتان الةرى وسؤالــ  ني الشقايقوحـــني حيني احلني حــــ  همـ

 ارق ـال ريب لكمة بـــــوأ حيا املــــــ  مهثمني وبعـــبــــيوم قيام العالــــــ

 قمن العــــمل الس ئي ا ىل لك دانــ  ظروا ـــع فينـيزين امجل ونصب ميا

 مطيــعًا ومن يعيص رصاط العوايق  اـــــومد الرصاط املس تقمي ملن جن

 ـن يل مسعدا ومرافـــقي يب وكمقو  ينـــفباهلل ايبدر ادلاييج تولــــــ

ين أ حبـمك ـــفا ين لمك ِرقـــــــ  دي مطابقبــجهدي ومايل غري هج  ــًا وا 

 ــرامك كهيئة عاشقويل عند ذكـــــ  ـدومكـــأ وايل مواليمك وأ ش نا عـــ

 وكن يل جحااب من سهـــام الرواشق  ـينـــفباهلل ايقطب الزمان تولــــ

ــ  ذا انب الزمان ب ــ مغيثا ا   الت من ال عدا حتوف الطوارقصو   ــــبابهـ
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 ـــــر غـــــارق مبحارقــــفا ين مقــ  رامئي ـــمفهال  همال تنس ين بـجــ

 ني من حسان ادلقايقحويف لك   عليك سالم هللا يف لك ساعــــة
 عن ال وصيا من لك بــــر وصادق  ودازا  جمزي أ مة النصح والهدى

ــ  لــ  ـوار من كـــل شارقـوماذرت ال نــ  هىي لكام هبت الصــباوصىل ا 

 ـار بني احلدائقزهـــــوأ رشقت ال    فودها وما جثت ال مطار بعدخــــ
 ادي اخلـــاليقمحمٍد املبعوث هــــــ  هلـعىل املصطف  اخملتار خرية رســــ

ــ   ري من لك سابقوأ تباعهم يف اخلــــ  ـهم وقرابـــةــ وأ ٍل وأ حصاب لـــــ

عقيل ابن عبدالرمحن بن عقيل العطاس بن سامل بن  ومهنم أ بومحمد :

بد هللا بن الش يخ عبدالرمحن السقاف عبدهللا بن عبد الرمحن بن ع 

ابعلوي صنو احلبيب معر بن عبد الرمحن العطاس نفع هللا به ، اكن من 

أ اكبر عباد هللا الصاحلني ، وأ وليائه وحزبه املفلحني املقربني ، وأ عظمهم 

آمرا ابملعروف وانهيا عن املنكر ، التأ خذه يف هللا لومة  جماهدة يف هللا ، أ

زهادة ، وهل مع ذكل معرفة اتمة ابلعلوم الس امي عمل المئ ، هل عبادة و 

احلقائق والفقه ، تفقه جبامعة مهنم الفقيه العامل الكبري محمد ابن معر العفيف 

شارة صنوه س يدان معر ، طرح نظره املبار   الهجراين وهو حدث السن اب 

عليه وبقي حتت جحره املميون ، فاكن حيظه عىل القراءة للعمل الرشيف 

ه عليه ملا رأ ى فيه من خمائل النجابة وال هلية ذلكل ، مث بعد أ ن ويعين

حصل من العلوم مايرسه هللا هل سكن حريضة واكن هيا الفقيه عبد الرحمي 

ابكثري فقرأ  الفقيه املذكور عىل س يدان عقيل حبرضة س يدان معر يف كتب 

فع ش ىت ، وقرأ  هو أ عين الس يدعقيل عىل الفقيه أ محد بن عيل ابحبري وانت

قامته ابلوادي ، واكن أ محد ابحبري  نتفاعا لكيا وذكل ببدل معد حال ا  به ا 
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املذكور من كبار أ ولياء هللا الصاحلني ومن العلامء العاملني ، واكن س يدان 

معر يثين عليه غاية الثناء ويقول : حال أ محد ابحبري مثل حال الش يخ أ محد 

عليه حيث ما دار ،  بن عبد القادر ابعشن ، واكن نظر س يدان معر يدور

واكن يف بعض ال ايم يقرأ  عىل س يدان معر يف مناقب الش يخ عبد القادر 

اجليالين فاكن س يدان عقيل يتوادد مثل املتعجب من كبري كراماته ويقول : 

ما أ كرب هذا احلال حال الش يخ عبدالقادر ، فقال س يدان معر : حاكل أ كرب 

، واكن يفيت ويدرس ، وقال  . واكن أ عطاه هللا بسطة يف العمل واجلسم

س يدان معر يف حقه : عقيل مس تجاب ادلعوة ، فاكن اليتحامق عىل أ حد 

ال أ خذه هللا . مفن ذكل أ ن بعض مريديه ظهرت منه حمبة  ويدعو عليه ا 

وحنانة عىل أ حد من املشاخئ حبرضته فغار من ذكل وتغري حاهل وتلكم فيه 

به فيه فتعب الس يد ذلكل ، بالكم ، مفا وصل الليل حىت أ صابه ماتلكم 

فاكن يقول : اي هللا أ قلها اي هللا أ قلها ، وحصل الندم واال س تغفار من ذكل 

ن  املريد فشفي بعد تعب شديد . وس يأ يت بيان ذكل بزايدة مزيد قريبا ا 

ال ويكون  شاء هللا ، واكن اليتلكم يف أ حد بيشء من صالح أ وفساد ا 

ذن هللا تعاىل ، واكنت هل ك رامات عظمية ، وهل حركة يف اذلكر ماقاهل اب 

تنئب عن عظم حاهل ، واكن صاحب ذوق وحتر  عندماينشد عنده بالكم 

أ هل اذلوق ، واكن يقول لبعض مريديه : التشهد ا ال هللا مث أ ان والتنظر 

ىل أ حد حىت  ال من هللا مث مين ، والتنظر ا  ل حد ؛ والجتعل ا ن كل شيئا ا 

نه ماحيصل كل من أ حد  ال مين . أ يخ معر فا   يشء ا 

قال س يدان عيىس بعد أ ن ترمجه وغريه يف تعليقة هل وهو اذلي 

اعمتدان نقهل يف هذه الرتامج وغريها قال : وكنا النسأ هل يعين س يدان عقيل 
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ال ويظهر منه بيشء غري مانتومهه ، قال واتفقت به  عن يشء من العمل ا 

فبقي يورد عيل من  ليةل من الليايل فذاكرته يف خمارج التوحيد وحلق اذلكر

ىل أآخر الليل ، وأ كةر مذاكرته يف : ا ال هللا هو ، قال وعندان  بعد العشاء ا 

جامعة فناموا وانتهبوا وهو مييل عيل نفع هللا هبام قال : وقال يل يوما ايعيىس 

ذا خطرت ببايل نكتة من نكت القوم مقت وأ دور لها يف رشح الرساةل  ا 

ة وعزمية قوية يف ال مر ابملعروف والهنىي حىت أ لقاها . واكنت هل مهة صاحل

ال هللا القوي  عن املنكر ، يغار عىل ادلين وينكر عىل املبطلني والخياف ا 

املتني ، وذكل عند تعدي احلدود الرشعية ، واكن صاحب دد واجهتاد 

يف مجيع ال مور ، وقد صلحت البدل أ عين حريضة يف وقته ومسجدها ، 

رت البالد ، وتوىل هو بنفسه رصف وجرت صداقها يف جمارهيا ومع

صداقها يف مصارفها الرشعية . وطمست رذائل ال خالق وهل قضااي معرية 

ن يف البدل بغااي  خطابية مع أ هل الفسوق مشهورة . مهنا أ هنا ذكرت هل ا 

وأ انس فساق فضاق ذرعه ذلكل فاستشار س يدان معر يف ذكل فأ شار 

خراهجم فأ خرهجم قهرا فبلغ ال مر  ا ىل السلطان بدر بن عبد هللا عليه اب 

ذا تلكم س يدان معر بالكم يس تقمي عند متامه  فاس تحسن ذكل ، واكن ا 

 ولواكن مااكن . 

لهيم  نفاق عىل الفقراء كثري التحبب ا  واكن نفع هللا به كثري اال 

والشفقة هبم ، واكن التأ خذه يف هللا لومة المئ ، أ مجع عىل فضهل اخلاص 

لمتست منه والعام . قال س يدان عيىس  ابن محمد احلبيش نفع هللا به : ا 

ادلعاء وقرأ ت عليه يف مجةل كتب من كتب الطريق وهو أ حد مشاخئي 

ال  واكن يشري بقراءة رشح الرساةل للش يخ زكراي ويقول : ما جييين النوم ا 
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وهو يف ادلار . قال : وهل فضائل يطول ذكرها ماتعد ، وهل ثالثة بنون 

ثالث وس تني  ه1063شهر رجب س نة  منورون ، واكنت وفاته يف

 وأ لف وهو يف عرش امخلسني . 

 

 

 } احلكاية الثامنة والثالثون بعد املائة {
حىك س يدي الوادل عيىس بن محمد احلبيش يف تعليقه املذكور أ نه  

حرض خامت يعين س يدان عقيل لبعض ال خيار ببدل معد وهو الس يد علوي 

س نات ، فبيامن هو دا ذ قام ردل من أ هل معد مساوى واكن وقت ا  لس ا 

هبام ردل الس يد عقيل وخنق هل  يقال هل عوض ابمزروع ودحق عىل ا 

بعاممة وحول عىل عادة اجلهة وهجلهم ؛ فتغري الس يد وأ شار ا ىل واحد من 

احلارضين أ ن يشل هبم ذكرا فشل ذكل الردل وطلعوا اىل بيت الس يد 

يف احلال وسقوا أ هل مساوى يف ذكر وهو متغري ، فثار الغيث تكل الليةل 

 معد وغريمه نفع هللا به .

 } احلكاية التاسعة والثالثون بعد املائة {
ويه ماحىك يل الثقة يف ذكل أ نه وقع ذكر ومودل يف دامع حريضة  

املنورة حفرض س يدان عقيل املذكور ، فلام قاموا يف أ ثنائه حصل هل ودد 

دقني ، واكن يف املسجد وقام يدور يف احلارضين عىل عادة املتواددين الصا
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ردل جنب وأ ظنه مل يعمل جبنبه فعذره ديل ؛ فقال الس يد خماطبا عىل 

مسه : أ نت ايصاحب اجلنابة مق من املسجد فمل  التنكري من غري ترصحي اب 

بطيه  يقم ، فقال هل الثانية فمل يقم ، فانقض الس يدعليه وأ مسك حتت ا 

ملسجد البحري وأ وصهل ورىم به من الضايح ا ىل الرصعة اليت خلف ابب ا

خلف الباب عىل الصفاة فهرب بعد أ ن اس تقر عىل ال رض قامئا ساملا مل 

يرضه يشء بقدرة هللا . وأ خربين بعض الثقات يف ذكل أ ن س يدان عقيل 

ذا وقف عند الباب املغلق وأ راد فتحه ينفتح  ابن عبد الرمحن املذكور اكن ا 

ذن هللا تعاىل ، نفعنا هل من غري مفتاح ولو اكن مقفال بقفل حديد ا   نفتح اب 

هللا برباكته وبراكت عباده الصاحلني وحزبه املفلحني ، وفتح علينا حبقهم 

 بفتوح العارفني .

وبلغين أ يضا أ ن الش يخ اجلليل عيل ابن عبد هللا ابراس أ راد  

املسري من بدل حريضة يف بعض ال وقات وذكل يف زمان س يدان معر ؛ 

س يدان عقيل أ سفا عىل فراقه ، حفصلت من فبىك عند ذكل بعض تالمذة 

ىل  س يدان عقيل املذكور مثل الغرية لـام رأ ى من ذكل التلميذ من امليل ا 

الغري ، حفينئذ دعا عليه بوجع احللق قائال : حلق ؛ مفن تكل الساعة ورم 

ذن هللا .  ليه معتذرا ، مفسح عليه فربئ اب   حلقه وحصلت عليه شدة وأ ىت ا 
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س يد الرشيف العايل املنيف الطاهر العفيف النجيب ال  ومهنم 

الظريف ، العطية الوهبية والكرامة اجللية ، الويل الكبري العامل الشهري : 

سامل ابن س يدان معر ابن عبد الرمحن العطاس نفع هللا هبم ، اكن ريض 

آية  مبرصة من أآايت هللا العظام ، ولقد ظهر واش هتر ابملظهر بينة هللا عنه أ

ل التام ، وشاع صيته عند اخلاص والعام . قال س يدان معر ريض الاكم

هللا عنه : وعزة من هل العزة ا ين ل رى ال ولياء يف ظهر سامل مثل الطلع ، 

آه يتعاطا الكسوات الفاخرة  وذكل ملا أ نكر عليه بعض الناس حني رأ

م وركوب اخليل الفارهة . وقال س يدان معر : ا ن هللا أ قام ساملا هذا املقا

وجعهل هبذه احلاةل ؛ فكيف ايهذا تس تكةر هل ركوب دابة تروث ، ويه 

قامة هللا  أ يضا قد تودد مع غريه من بقية عوام الناس أ وكام قال ؛ وذكل اب 

تعاىل . واكن س يدان سامل املذكور ريض هللا عنه خمدوما ابلثقلني اجلن 

ىل يشء واال نس ، واكن حيب السامع ويقول به واكن يف الغالب اليسري ا  

ال ومه يعين املسمعني معه ، وقد مييض غالب الهنار ومه عنده  من املنازل ا 

، ومع ذكل فهو يف غاية اال جهتاد يف احلراثة حىت قيل أ ن بعض الناس 
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ليه زائرا هل فلبث عنده معظم الهنار وهو مس تغرق يف السامع ،  وصل ا 

سبب فامي فوقع بباهل كيف يكون هذا الس يد مس تغرق ابلسامع واتر  الت 

يلزمه من الكسب عىل عياهل أ وكام قال ، فلام خرج ذكل اال نسان من 

عنده ودد أ خدامه يف حركة والبقر ختدم وهلم زدل وضوضاء كبرية ؛ فقال 

ذكل الردل واكن من الردال املعتدهبم : كيف أ هو أ ال يقمر الناس ، يشري 

قبال عىل صاحل ال   عامل مع ا ىل ماشاهده منه من سكون البال وحسن اال 

س مترار ال حوال . انهتى  .   ا 

واكنت اجلن ملا غرس خنهل حبميشة تسقي املقالع 
1
من البرئ طول  

الليل ، وقد غرس برأ ي وادله حنو ثالمثائة وس تني خنةل بعدد أ ايم الس نة ، 

واكن س يدان معر أ مره أ ن جيعل بني لك خنلتني عرشين خطوة ، فتشفع 

ليه جبامعة عنده عىل أ ن جيعل بني  لك خنلتني مخسة عرش خطوة فقال هل ا 

: أ نت تيب
2
ظل وسعف أ و تميب متر ! فاكن خنهل املذكور أ جعوبة الناظر  

ن لك خنةل صارت ثيةل كبرية متاثل حوض من  وسلوة اخلاطر ، حبيث ا 

النخل يف المثر مع اجلزاةل والنظر اذلي يروق للناظر ، وهكذا لك خنل 

شارة احلبيب معر .   غرس اب 

يض هللا عنه يف غاية من التواضع واحملبة لصنوه س يدان واكن ر 

احلسني ، وقال هل وادله : ايسامل التصيل قدام حسني والتأ خذ الفيجان 

ال برأ يه ، فامتثل ذكل وهو أ كرب س نا من  قدامه ل نه أ عمل منك والتسافر ا 

                                                           

1
 املقالع : فسائل النخل ، مفردها فس يةل  
2
 تيب : تريد  
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نه يف أآخر معره سافر ا ىل حرضموت ومل يشاور  ال ا  أ خيه احلسني املذكور ا 

يدان احلسني فلام اكن بش بام ا جمتعت معه خالئق الحتىص فاكن أ خاه س  

آه من القبائل تبعه ، فلام وصل ا ىل  ليه خط من  مدودةلك من رأ وصل ا 

بعض ادلوةل أ ل كثري مانع هل من النفوذ لزايرة حرضموت وذكل بواسطة 

ليه  بعض املناصب حسدا وبغيا عىل س يدان سامل املذكور ، فلام وصل ا 

} أ طيعوا هللا وأ طيعوا الرسول وأ ويل ال مر منمك {ما قرأ ه اخلط قال بعد 
1
قالوا  

ن املفرش اذلي حتته  : وحصل عليه حال قراءة الكتاب حال عظمي حىت ا 

ال امجليل كام يه عادة ال اكبر من السلف  ش تعل انرا ومل يظهر منه ا  ا 

نه ملا رجع ا ىل سدبه وندم السلط ان وغريمه من أ ولياء هللا الصاحلني ، مث ا 

ليه كتااب  ليه فمل يلحقه ، وكتب ا  عىل مافرط يف حقه عزم خلفه ليعتذر ا 

ن ذكل املنصب اذلي حسده  ليه هدية الئقة به . قالوا : مث ا  وأ هدى ا 

نه  وأ غرا عليه السلطان حصلت بينه وبني السلطان وحشة عظمية حىت ا 

نهتك حرمته ومهل اخليل يف زرعه ، وهذا كام قيل : من أ عان ظاملا عىل  ا 

} والتركنوا ا ىل اذلين ظلموا فمتسمك ظلمه سلطه هللا عليه . ويف الآية الكرمية 

النار {
2

}وكذكل نويل بعض الظاملني بعضا مبا اكنوا يكس بون {
انهتى  . وأ ما  3

ذ  منا حصل هل ذكل تأ ديبا خملالفته لقول وادله س يدان معر ا  س يدان سامل فا 

 مل يشاوره . انهتى  . أ مره مبشاورة أ خيه س يدان احلسني ، فسافر و

                                                           

1
 النساء 59الآية :   

 هود 113اآلية :   2
 األنعام 129اآلية :   3



 211 

فادات  وهل ريض هللا عنه كرامات خارقات للعادات وزايدات وا 

س تقصاؤها يف هذه الوريقات ، واليسري دليل عىل الكثري .   الميكن ا 

 

 

 

 } احلكاية األربعون بعداملائة {
ويه ما أ خربين بعض الناس من أ هل بدل هينن قال : اكن وادلي  

فته اجلن وقعد مدة ، جفاء وادله ا ىل س يدان صغريا يلعب مع الصبيان فاختط 

بين عىس هللا أ ن يرده عيل برباكتمك ، فقال  سامل ابن معر فقال : ايس يدي ا 

س يدان سامل : حنن نسأ ل اجلن عنه ونأ خذه مهنم ، فلام اكن الليل وداء 

اجلن يزنحون املاء ليسقوا به النخل سأ هلم عنه فأ توا به وقد تغريت صورته 

ىل أ ههل . عندمه فردوه   ا 

 } احلكاية احلادية واألربعون بعداملائة {
حىك يل من ال أ هتم يف ذكل أ نه اكن أ عين س يدان سامل يف بعض  

الليايل يف بعض البيوت عند بعض الناس يف بدل غري بدله وقد داء ا ىل 

تكل البدل يف هيئة عحيبة من اللباس وغريه وذكل مع صغر س نه ، فلام 

مرأ ة وقد تزينت بفاخرات الثياب والطيب والزينة اكن الليل دخلت عليه  ا 

، فلام أ حس هبا داخةل عليه ودلست عنده ملرادها الفاسد صاح بأ خدامه 
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واكنوا يف مزنل قريبا منه وقال : هاتوا ضوء عندي حنش وجعل هيتذر 

مام  ويعجل علهيم وقد أ حزهنا وأ حزن ش يطاهنا اذلي سول لها ، فياهلل من ا 

 بني ال انم يوسفية صديقية .  ، وايلها من منقبة

)قلت ( وهذه عندي يه الكرامة الكربى اجلامعة ملفاخر ادلنيا  

} وأ ما من خاف مقام ربه وهنى  النفس عن الهوى * فا ن وال خرى لقوهل تعاىل 

اجلنة يه املأ وى {
1
وقوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : س بعة يظلهم هللا يوم  

مام عادل ، وش ال ظهل : ا  اب نشأ  بعبادة هللا عز ودل ، وردل الظل ا 

ليه ، وردالن حتااب يف هللا  ذا خرج منه حىت يعود ا  قلبه معلق ابملسادد ا 

جمتعا عىل ذكل وتفرقا عليه ، وردل ذكر هللا ففاضت عيناه ، وردل  ا 

مرأ ة ذات حسب وجامل فقال ا ين أ خاف هللا عز ودل  ، وردل  دعته ا 

  ما أ نفقت ميينه . انهتى  احلديث . تصدق بصدقة فأ خفاها حىت التعمل شامهل

) قلت ( وهذا الس يد وأ مثاهل قد جتمتع فهيم هذه اخلصال الس بع 

بكاملها ،وذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظمي . ويف 

ن  رساةل القشريي أ نه قيل للش يخ أ يب محمد عبدهللا ابن محمد املرتعش ا 

أ ن من مكنه هللا تعاىل من خمالفة هواه فالان مييش عىل املاء فقال : عندي 

فهو أ عظم من امليش يف الهوى . قال ش يخ اال سالم زكراي بن محمد يف 

رشح الرساةل : يعين أ ن امليش يف الهوى أ عظم من امليش عىل املاء وذكل 

ذا قارنهتا  ال ا  أ ن امليش علهيام من خوارق العادات ويه التعد كرامة ا 

بيشء من مأ موراته ومهنياته ، فاال س تقامة يه اال س تقامة بأ ن الخيل العبد 

                                                           

1
 النازعات 41 – 40الآايت :   
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ال صل وادلليل عىل حصة الكرامات ، مفن مكنه هللا من نفسه وقهر هل 

هواه حىت مل خيل بيشء من ذكل فهو املس تقمي . قال : واال س تقامة أ فضل 

من أ عىل الكرامات . مث قال : وحاصل الكم املرتعش أ نه ملا قيل هل أ ن 

قال : ومن وهبه هللا اال س تقامة فقد وهب هل ما هو فالان مييش عىل املاء 

أ فضل من امليش يف الهوى اذلي هو أ فضل من امليش عىل املاء فقد قيل 

ن عيىس ابن مرمي مىش عىل املاء فقال  للنيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل : ا 

زداد يقينا ملىش يف الهوى .   : لو ا 

واكن س يدان سامل رجعنا ا ىل متام الالكم يف مناقب هذا اال مام : 

انث مباركون صاحلون  ريض هللا عنه كثري الزواج وهل أ والد كثري ذكور وا 

، علهيم س اميء اخلري والصالح والنجابة والكرم والسامح ، وامحلية واملعرفة 

مهنم ريض هللا ذكل واملروءة ، وكراماهتم أ كةر من أ ن تشهر ، شاهدت 

ر املذكور ليةل اال ثنني لامثن . واكنت وفاة س يدان سامل ابن معهنم كثريا ع

س بع ومثانني وأ لف وذكل يف ه  1087عرش يف شهر ضفر اخلري س نة 

داره حبميشة املباركة ، ونقل ا ىل حريضة ودفن هبا يف قبة وادله س يدان 

معر جبنبه ا ىل رشق ، ومعره حنو ال ربع وال ربعني س نة نفع هللا به وأ عاد 

 علينا من براكته . 

ه كرامات التعد والحتىص يطول ذكرها وجيل وهل ريض هللا عن

قدرها ، ويتأ مر أ مرها ، ويطول عىل العابرين حبرها . وقد ترمجه الس يد 

الوادل الرشيف عيىس ابن محمد احلبيش فقال : اكن س يدا فاضال مسحا 

جيدا هل أ حوال وكرامات ظاهرة ، وهو من أ هل الترصيف التام ، ترىب 

ال زلية ، وتويف وادله وظهر بعده مبظهر اتم ، يف جحر وادله تربية العناية 
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وقصده الناس من نوايح ش ىت والمتس به اخلاص والعام ، وقام يف الكرس 
1

وغريه املقام التام ، وانتفع به القريب والبعيد ، واكن منتصبا يف ماكنه 

لشفاعة امللو  وأ رابب الشوكة ، وهل كرامات ظاهرة يشهد هبا اجلم الغفري 

ما مبقال ، خلف من ، وقل أ ن ي ما حبال وا  ال ويمته هللا ا  قوم يف يشء ا 

ال والد اذلكور عرشة ومثان بنات ، واكن كثري احلراكت يف ال مور لكها ، هل 

مظهر اتم يف الكون ، وتيرست هل ال مور بعناية هللا وهبا وكس با ودذاب 

جوادا ، خرة ، واكن بشاشا ابلزائرين خسيا والآ  حىت متم هللا هل خريي ادلنيا

يقصده الناس لسخائه ولظهور منصبه لك حبسب قصده ، نفع هللا به 

آمني .   وجبده أ

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
الكرس هو صقع واسع من أ حسن بالد حرضموت تربة ، ومسي ابلكرس لوقوعه بني  

سلسليت جبال من دانبيه الغريب والرشيق ، وقيل لنه يكرس الس يول عن مدينة ش بام ، 

نة ، قعوضه وغريه . ويف وسطه تسكن هند ، ومن قرى الكرس : العجالنية ، هينن ، الباط 

دام القوت .   اهـ  ابختصار من كتاب ا 
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الس يد اال مام العارف الرشيف الصفي الفقيه الصويف شهاب  ومهنم

ادلين أ محد بن هامش ابن الش يخ اال مام العارف ابهلل أ محد بن محمد احلبيش 

س يدا فاضال رشيفا  صاحب الشعب ريض هللا عهنم : اكن الس يد هذا

صوفيا ذائقا صاحب سلو  وطريقة وذوق يف علوم احلقيقة ، قال س يدان 

وموالان احلبيب عبد هللا احلداد : اكن الس يد أ محد ممن نشأ  يف صغره عىل 

العمل ، أ خذ عن الفضل و العمل الرشيف ومالزمة الطاعة والرتدد عىل أ هل 

سيئون فقها وحنوا ، وأ خذ  الس يد القدوة طه ابن معر السقاف املقمي ببدل

عن الش يخ الفقيه الوجيه عبد الرمحن ابن عبد هللا ابن مدر  املقمي ببدل 

بور ، واكن فقهيا ؛ توىل ال حاكم الرشعية هبا وهو من أ حصاب دده أ محد 

بن محمد احلبيش واملالزمني حلرضته املباركة يف حياته وبعد وفاته ، قال 

اج بكامهل ، وأ حسب أ يضا أ نه أ خذ العمل وأ ظن الس يد أ محد قرأ  عليه املهن

عىل الفقيه ال دل أ محد ال صبحي ابجامل بغرفة ابعباد يف حياته ، وقد اكن 

لهيا حني تزوج اببنة معه الس يد علوي ابن الش يخ أ محد احلبيش ،  يرتدد ا 

واكن يأ يت ترمي ويقمي هبا ال ايم وحيرض دروس علامهئا مثل الفقيه امجلال محمد 

جبري ، قال واكن لنا به ا جامتع واختالط لكي وحصبة صافية ، بن أ محد اب

ذ ذا  نطالع يف الكتب الغزالية وغريها ويف ادلواوين املنظومة ل هل  وكنا ا 

اذلوق والشوق مثل ديوان الش يخ عبد الهادي السودي وغريمه رمحهم 

قامة حرضات اذلكر هلل ، وسافر  هللا ، واكن ذا صوت حسن ابال نشاد وا 
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الش يخ سعيد ابن عيىس العمودي واجمتع ابلس يد العارف معر ابن  لزايرة

عبد الرمحن العطاس ابعلوي مث بصاحبه الش يخ ال دل عيل ابن عبد هللا 

ايه لقصد زايرة الش يخ  ابراس بعلو دوعن ، مث سافران بعد ذكل حنن وا 

سعيد ابن عيىس والس يد الرشيف العارف معر العطاس ومعنا جامعة وأ مقنا 

س يد معر أ ايما حبريضة ، مث أ صعدان لزايرة دوعن فبدأ  للس يد أ محد عند ال 

الرجوع من دون الهجرين أ ول مرة وماين مرة ، وأ صعدان حنن حىت بلغنا 

زايرة الش يخ سعيد وزايرة من بدوعن من عباد هللا الصاحلني واجمتعنا 

ابلش يخ عيل ابن عبد هللا ابراس وغريه من الصاحلني املوجودين يف ذكل 

آمني . احل  ني ، رمح هللا امجليع ونفع هبم أ

قامة الس يد أ محد  املباركة وهبا نشأ  وحفظ القرءان  ببورواكنت ا 

العظمي ، مث أ خذ يف طلب العمل واملواظبة عىل العبادة ، ومل تكن هل رمحه 

. وحصل عليه مرض املرضية هللا صبوة ، ومل يزل عىل السرية احلس نة 

وحصل عليه صفاء واضطراب يف العقل شديد وأ رشف منه عىل املوت ، 

، وبعد ماحصل هل الشفاء خرج ا ىل الشعب اذلي فيه مشهد دده الش يخ 

أ محد احلبيش وأ قام به مدة طويةل هو ووادلته واملتصلون به ، وبىن هبا دار 

دده ، ومل يزل يعاوده الصفا حىت تويف ا ىل رمحة هللا . وجح وزار املدينة 

ت من أ هل العمل والصالح ، واكن ياكتب الس يد واجمتع يف احلرمني جبامعا

محمد ابن علوي والش يخ أ محد القشايش ، وانتفع به جامعة من أ هل قرية 

بور وغريمه وقرأ وا عليه يف الفقه والتصوف ، واكن يف أآخر معره يرتدد ا ىل 

انث ، واكن  القرى القريبة ، واكن كثري الزتوج ددا وهل أ والد كثري ذكور وا 

ثالث وأ ربعني وأ لف ابلشعب املنور ه  1043أ ظن أ نه س نة مودله فامي 
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ل ن وادله بعد وفاة أ بيه أ قام ابلشعب ، مث ملا كةر عليه الناس رجع  ببورأ و 

وهبا تويف ، ونقل ا ىل الشعب فدفن يف قبة أ بيه وقربه هبا  بورمهنا ا ىل 

ظاهر مزور ، وكذكل الس يد أ محد صاحب الرتمجة . انهتى  الكم س يدان 

ب عبد هللا احلداد ، نقلته جبملته مما نقهل يف هذا الباب من كتاب احلبي

النفحات الرسية والنفثات ال مرية رشح القصيدة العينية ، والرشح لس يدان 

 وش يخنا أ محد بن زين احلبيش نفع هللا هبم امجليع . 

قال الس يد محمد ابن زين بن مسيط علوي : مسعت بعض السادة 

أ محد بن هامش وقد ضعف نظره فقلت هل يف يقول : جيئت عند الس يد 

ذكل فقال : ضعف البرص وقويت البصرية . قال : ومسعت بعض الفضالء 

من السادة أ يضا قال : صليت معه الصبح يوما فلام سمل أ مر املسمع يسمع 

ابلتسميع خفطر ببايل كيف يكون لهذا يف هذا الوقت وحني سمل من 

ذا  الصالة ! فالتفت ا يل يف احلال ورضب عىل خفذي وقال : لكها حرضه ا 

 قد كل حضور ، فعرفت أ نه اكشفين . انهتى  . 

)قلت ( هذا اذلي استشهد به موالان احلبيب الش يخ أ محد بن 

هامش هو شطر بيت من قصيدة فريدة ملوالان الش يخ القطب أ يب بكر  بن 

يرادها هنا بكاملها ملا فهيا من  عبد هللا العيدروس العدين وقد س نح يل ا 

املعاين ادلقيقة من حيث الرشيعة واحلقيقة ، ليترشف هبا الكتاب ويتحف 

 من يطالعه من ال حباب ويه هذه : 

مور املاضـــــــــية ن التحرس لل   والفكر من ادل ال مور الآتــــــــية  ا 

 هلل در أ هل القلوب اخلالـــــــــــــية  صارت هبا أ وقاتنا متالشــــــــــية

 بوهبا السالـــــــــــيةعام سوى حم 
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ــ هذا هو املكل  ــ الصحـ  ـحـــــومرمه القلب اجلريـــــــــــــــــ  ـيحـــــــ

 بل هــــــــــــــــذه الشك جنة مانية  ـحـــــــــــصاحبه أ بدا مسرتيــــــ

 قد جعلت ل هل القلوب الصافية

ن اكن كل حــ  فلكها حرضه ا ىل قدكل حضور  رمه ونورويه حرم ا 

ــ ماظلمة تبق  والمشس ت   أ عين هبـــــــــا مشس اليقني الباهية  ـنورـــ

ذا بدت يف أ براهجا املتعالـــــية  ا 

 ـرب وتوقــــوعنده طـــــــــــــــــــ  ــه قلب مشوقـــمن اكن لــــــــ

 رابهبا متدانيةأ جشــــــــــــــــــارها ل    ـره وروقـفهذه ثـمــــــــــــــــــــــ

 تبدي بأ نواع الامثر احلالــــــــــية

ذايه زخــــــرفت  ما ليـــــةل القدر اليت قد عظمت  أ وجنة الفردوس ا 
ذا اجنلت ــ   يف جنب صفو أ هل اليقني ا  ــ عهنا جحاابت البعاد النائـــــــــ  يةــ

 وال مــــــــــنيةهلم وحصت الرؤية 

 واي أ سارى العـــــــــــــــــــــــــيوب  ــوبــــــــــفياساكرى اذلنـــــــــــ

 ايحرسيت أ ين القلوب الواعـــــــــية  صفوا ملوالها القـــــــــــــــــــلوب

 ليس القلوب النائية اكدلانــية

مام فاضل  نهتت ال بيات هلل درها من أ بيات وهلل در القائل من ا  ا 

كر شامئل ونرش فضائل س يدان أ محد بن . رجعنا ا ىل ما حنن بصدده من ذ

هامش قال بعض الثقات يف بعض التعليقات : وأ خربين بعضهم قال : اكن 

ال قليال مث يقوم  ذا داء ا ىل بدلان يزنل عندي واكن الينام من الليل ا  ا 

ويأ مرين أ ن أ فعل هل قهوة ، فاكن لكام صىل مجةل رشب مهنا بعضا ، واكن 

ذا انم يتقلب يف الفراش من نومه ويذكر هللا تعاىل هذا دأ به ، قال : وقد  ا 
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ذكران يف حاكية أ ن بعض املنورين رأ ى النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل يف 

املنام فقال ايرسول هللا من أ فضل أ هل الزمان فقال : الس يد أ محدبن هامش 

ال عن أ فضل أ هل  نك ما سأ لتين ا  فقال هل والس يد عبد هللا احلداد فقال : ا 

ال خبية وعطية زمانك وأ   منا هو رابعي وما هو ا  ما الس يد عبد هللا احلداد فا 

ل هل هذا الزمان . قالوا واكن الس يد أ محد املذكور يمتثل هبذا البيت كثريا 

 : 

ين ن مل يعف عين  يظن الناس يب خريا وا   لرش الناس ا 

قال واكن الس يد اجلليل العارف معر ابن عبد الرمحن العطاس 

ن الس يد أ محد يقرأ  عىل ابن مدر  يثين عىل الس يد أ   محد ددا ، قيل هل ا 

فقال : خبت ابن مدر  بقراءة الس يد أ محد عليه . واكن الس يد أ محد عظمي 

ن س يدان معر العطاس أ يضا  اال حرتام للس يد معر ددا ، واكن يقول : ا 

يقول : أ نت والس يد عبد هللا احلداد تتفقان يف البداية وتفرتقان يف الهناية 

أآخر ال مر مل يكةر بيهنام اال جامتع من غري سبب ظاهر . انهتى  ، واكن 

قلت : وقد س بقت اال شارة ا ىل ذكل يف فصل احلاكايت من كرامات 

س يدان الوادل معر وفامي نقهل احلبيب أ محد بن زين احلبيش عن احلبيب عبد 

 هللا بن علوي احلداد فامي س بق قريبا يف أ ول هذه الرتمجة . 

أ يضا : مسعت أ ن س يدان عبد هللا احلداد رمبا وقال الس يد محمد 

هنم يأ توان  داء لزايرة الس يد أ محد فيعتذر منه فيقال هل يف ذكل فيقول : ا 

ليه موالان احلبيب  عبد مس تعدين لنا ولس نا مس تعدين هلم . قال : وكتب ا 

جواب كتاب داء منه يف وقت عدم اال جامتع كام يفهم من اخلطاب هللا 

  وهذا لفظ اخلطاب :



 220 

ا ىل حرضة الس يد الويف الصفي الصويف ال خ احلبيب الطيب 

النجيب أ يب عبد هللا أ محد بن هامش ابن الش يخ الكبري أ محد احلبيش 

ايه مبا حققهم به من  علوي نفع هللا به وبأ سالفه الصاحلني ، وحققنا وا 

آمني . وبعد فالسالم عليمك ورمحة هللا  حقائق اليقني ومقامات ادلين أ

ىل اكفة املتعلقني واملتصلني بمك من ال والد واحملبني ، ووصل وبراكته وع

لينا كتابمك  املميون جفدد ال نس وهيج الشجون ، وبعث من القلب  ا 

احملزون لك مكني مدفون ، وحصلت احلركة بعد السكون ، ومامضنتوه من 

ختيار فامي اختار ،  التذكري بأ حاديث قداكنت ، وعن القلب ماابنت ، فلهل ا 

رهن ال قدار وطريق العرب واال عتبار ، وامحلد هلل عىل اجامتع القلوب  وحنن

وتواصل ال رواح ، وسالمة الصدور وخلو الضامئر من أ جناس الغل 

وال حقاد ، وذكل غاية املطلوب وهناية املرغوب ، فا ن متمه هللا ابجامتع 

الظواهر وال ش باح عىل مثل ماسلف ومىض ، وجعل يف ذكل اخلري 

فنعمة عىل نعمة ، وخري ا ىل خري ، وربنا ويل لك خري وبيده واخلرية 

خزائن اخلري ، وال مر لكه هل وليس ل حد غريه من ال مر يشء ، واملطلوب 

ادلعاء واال عتناء ابل خ الفقري الكسري املتعةر يف أ ذايل القصور صاحل منمك 

ة والتقصري عىل لك وده ويف لك حال ، من غري دعوى والماكبرة والخمالف

ن شاء هللا داعون لمك . والسالم . انهتت املاكتبة .  ان ا   ظاهر وابطن ، وا 

تويف الس يد أ محد يوم اال ثنني رابع عرش خلت من ذي احلجة س نة 

مخس عرش ومائة وأ لف . وملا بلغت وفاته س يدان الش يخ عبد ه  1115

 هللا احلداد تعب عليه تعبا شديدا ملا بيهنام من ال خوة والقرابة ، قال

 س يدي الش يخ أ محد بن زين احلبيش واحس به رماه بأ بياته اليت أ ولها : 
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ىل العامل العلوي  ويــرشى الربق من جند فهيج يل جش  فهل من سبيل ما ا 

 ا ىل طــور سيناها ا ىل الشطر والنحوي   ا ىل املالء ال عىل ا ىل القرب واللقا

 تعادل ابلصحــــويبسحاء هتمي ال  حفيا احليا جندا وحيا ربوعــــــــــها

 معنربة والليل يزمع أ ن يقـــــــــــوي  وحســــــابة ال ذايل من لك نسمة

 دويـتــــذكر عهدا اكن والغصن مل ي  وهتافة ورقاء يف عذابتـهـــــــــــــا

ذ غدوا آه عىل ال حباب ابحلي ا   وراحوا وما مهنم عىل احلي من يذوي  فأ

 ومن وردمه أ روي وعن فضلهم أ روي  ىل امحل فهل عودة للنازحــــــني ا  

 من اجلسم والقلب املش به ابلـــــبو  وحييا هبم ميت الصبابة واجلـــوى

ذا س نحت أ ايمه الاليئ قدخلت  ومـــرت مكر الوحش ينفر يف ادلو  ا 

 كام ختضب الغرباء من صيب النوي  دودهـباكها بدمع خمضب خلـــــــــ

 وسمل لــــرب العرش تعط  اذلي تنوي  ب فاصـطربوقد اكن ماقد اكن ايقل

 غىن من مجــــيع الاكئنات وماحتوي   وفيه تعاىل جمده وجــــــــــــــالهل

نهتت . وقد حىك يل بعضهم عن بعض املنشدين أ نه قال :  ا 

أ نشدت عند س يدي احلبيب العارف أ محد بن هامش احلبيش املذكور 

 دي اليت مطلعها : بقصيدة الش يخ  عبد الهادي السو 

 ها قد بدا احلسن البديع املطلق  يح العقيق ودمع جفنك مطلق 

قال : حفصل عند ذكل عىل س يدي أ محد ودد عظمي وقال : من 

فينبغي اال عتناء هبذه النش يدة الفريدة وحفظها  حفظها دخل اجلنة . انهتى  .

بب يف لهذا الشأ ن ، حبسن الظن اذلي هو عنوان عىل كامل اال ميان ، وس 

نيل اال حسان واملواهب احلسان ، وأ يضا فهىي من فرائد النشائد احملركة 

لل جشان عند أ ويل الهنى  وال ذهان ، كتحريك نسامت ال حسار عذابت 
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طراب حداة ال ضعان  ال غصان ، ومطربة لقلوب أ هل العرفان ، اب 

ه بعالمات الركبان ، والسالم . وروي لنا عنه أ نه ملا سار ا ىل احلج من بدل

لهيا رأ ى يف بعض ال رايض غرسا كثريا  بور طالت غربته مهنا ، فلام رجع ا 

غرس بعده من النخل ؛ فسأ ل ملن هذا الغرس ؟ فأ خرب مبواله ، فقال 

ل حصابه اذلين معه الندخل البدل حىت نس بح هللا تعاىل وحنمده وهنلهل 

 املاكن ونكربه بعدد هذا النخل ليكون لنا غرسا يف اجلنة ، فوقفوا يف ذكل

ناكر من  وفعلوا ما أ مرمه قبل أ ن يدخل البدل . وبلغنا عنه أ نه حصل عليه ا 

بعض سادتنا أ هل ترمي بسبب تعاطيه لبس الثياب املصبوغة ابلسواد مثل 

الردف والرايحني والس باعيات وغريها ، فقال هل عند ذكل س يدان احلبيب 

ثياب ، فانرشح ذكل أ محد : ايموالان الردل من زين الثياب المن زينته ال 

الرشيف لقوهل وتلقاه حبسن القبول . وبلغين أ ن الس يد أ محد بن هامش 

املذكور دخل بدل ترمي يف بعض ال حيان وحرض جملس س يدان عبد هللا 

احلداد واكن لبسه السواد فأ نكر عليه بعضهم ذكل اللباس ، فقال هلم 

ن الس يد أ محد يود لو أ نه مح ل أ ثقال احملامل ومل س يدان عبد هللا احلداد : ا 

منا مراده أ ن يكرس نفسه وحيزهنا بذكل ل ن مرادها أ ن  يلبس هذا اللباس وا 

تلبس لباس الصوفية وتزتيأ  بزهيم ، فلام مسعوا الكم الس يد عبد هللا تركوا 

اال ناكر عىل الس يد أ محد املذكور . وبلغين أ يضا أ ن احلبيب أ محد بن هامش 

نسا ذا املذكور اكن لكام دخل عليه ا  ن شاهد لك ما انطوى عليه مضريه ، فا 

نه يغضب غضبا  ذا شاهد منه ما الينبغي فا  طلع عىل ذكل وخصوصا ا  ا 

شديدا وحيس يف جوفه مثل حريق النار واليسكن ذكل احلريق حىت 

ينكر عىل ذكل اال نسان وياكشفه مبا يكره ، فشق ذكل عىل الس يد أ محد 
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عبد الرمحن العطاس  وعىل الناس ، فشىك عىل ش يخه س يدان معر ابن

ذكل وقال : ايحبيب معر أ دع هللا أ ما يسرت ذكل عين أ ويصربين عليه 

ويرفع عين مشقته ، فعند ذكل وضع س يدان معر يده الكرمية عىل صدر 

الس يد أ محد ودعا هل حفصل هل املطلوب ، واسرتاح مما يقاس يه من 

 الكروب عند مشاهدة أ هل اذلنوب . 

بن هامش املذكور شىك عىل ش يخه  وقد تقدم أ ن احلبيب أ محد

ليه وقال : ظهر صفاء  س يدان معر تأ خر الفتوح عنه وأ ن س يدان معر نظر ا 

نطوت ال حشاء عىل جنيهنا ، سطع نور النيب محمد صىل هللا عليه  يقيهنا ، ا 

وأ هل وسمل عىل جبيهنا ، ففتح عند ذكل عىل احلبيب أ محد املذكور وكشف 

ىل العرش . وحيك  لنا أ يضا عن الس يد أ محد املذكور أ نه قال هل من الفرش ا 

: كنت ] خطر [ يف بعض ال ايم يف نفيس وقلت : ماميكن التعطيل وتر  

التسبب يف أ مر املعيشة وأ ردت أ ن أ فعل للك واحد من ال والد وظيفة يف 

يل ذكل ؛ فلام اكن الليل رأ يت رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل فقال 

املقسوم سوف يأ تيمك ، أ وكامل قال ، فرتكت ذكل . : أ تر  هذا اخلاطر و 

انهتى  . وأ خربين جامعة ممن أ ثق هبم يف ذكل عن الش يخ محمد بن أ محد 

ابمشموس نفع هللا به أ نه حتدث يوما عند دلسائه بيشء من مناقب 

احلبيب أ محد بن هامش املذكور وأ نه قال من مجةل ذكل : أ ن الس يد أ محد 

لهيم دخل اجلنة ، قالوا فوقع يف من أ هل النظرة أ ي اذلين  من نظر ا 

خواطرمه العزوم لقصد النظر ا ىل احلبيب أ محد بن هامش رداء اجلنة ؛ 

طلع الش يخ محمد عىل ماخطر هلم فقال : وأ ان أ حيك لمك قصة  حفينئذ ا 

ىل البدل يعين قرين ابقتادة  وقعت يل مع الس يد أ محد وذكل أ نه ملا وصل ا 
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هللا ابحامش جفيئت ا ىل عنده جباذب منه  بدوعن وقصد عند املعمل عبد

يل وحصلت بيننا مذاكرة ، قال الس يد أ محد من مجلهتا أ ن ددي أ محد بن 

ثين عرش ودلا مثل نيب هللا يعقوب ، واكن  محمد احلبيش اكن هل من الودل ا 

ال ل ين يف صلبه ، قال  حيب مهنم وادلي هامش مثل يوسف وماذكل ا 

مث قال يل احلبيب أ محد حنن وأ نت الش يخ محمد بن أ محد ابمشموس 

ن انظره  ايابمشموس روحان يف جسد واحد ؛ عىن الش يخ محمد بذكل ا 

وانظر انظره يف اجلنة مثل احلبيب أ محد ، ل نه قال هل : أ ان وأ نت روحان 

يف جسد ، فعند ذكل فهمت امجلاعة ماقصد وتركوا ماخطر هلم من العزوم 

صارمه ا ىل الش يخ محمد وعلموا معىن لقصد الزايرة للحبيب أ محد وحدقوا أ ب

 الكمه ، نفع هللا ابمجليع ووفق وسدد . 

وهل ريض هللا عنه من الكرامات مايكةر ذكرها ويتعذر حرصها 

ذن هللا تعاىل مرتني ،  حياء ال موات اب  ويتأ مر أ مرها وجيل قدرها ، مهنا ا 

وذكل مشهور غري منكور كام تقدم ذكره يف أ واخر فصل كرامات س يدان 

مام مسجد معروف : ملا رأ يت  معر . وقال معر بن عبد هللا الكثريي ا 

س يدي احلبيب أ محد بن هامش نفع هللا به يعاجل سكرات املوت قلت هل 

حالنا بعدمك ؛ فرفع طرفه ا يل وقال : ايهذا همال يكون ايس يدي كيف 

ال الواحد ال حد . ال حتزن مفا أ حد بأ حد وال أ حد ل حد واليبق  يف الوجود ا 

تفاق فا ن امللتقا مقدر حبهل اليتقدم  وقال ريض هللا عنه : التعد أ حدا ابال 

ن هللا عىل مجعهم لقدير . وقال حتفظوا الكم الش يخ عبد  واليتأ خر ، وا 

ذا أ نشد به فيه .  الرحمي الربعي وأ نشدوه يف اجملالس فا ن اجمللس هيزت ا 

عض السادة وقال س يدان احلبيب أ محد املذكور ملا مسع بعض الناس يسب ب
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أ ل ابعلوي من أ والد س يدان احلبيب معر ابن عبد الرمحن العطاس ويقول 

يف مضن مايس به به من الالكم : فالن الشقي ! فغضب عليه احلبيب أ محد 

منا يذري أ ولياء ، يعين به س يدان معر  وقال ايهذا ا ن معر مايذري أ شقياء ا 

 ابن عبد الرمحن العطاس نفع هللا ابمجليع . 

أ نه ملا رأ ى وادلي احلسن بن عبد هللا بن حسني بن معر وبلغنا 

العطاس ومعي سامل ابن عبد هللا رمحهام هللا تعاىل مقبلني عليه مه وبعض 

آمنوا السادة قام هلم ابال دالل واال كرام وهو يستشهد بقوهل تعاىل  } ا هنم فتية أ

برهبم وزدانمه هدى {
1
عمل أ ن يف استشهاد احلبيب أ محد بن ها  مش قلت : ا 

هبذه الآية الكرمية حني أ قبل عليه الوادل احلسن ومن معه غاية الثناء واملدح 

والس ناء ، ويه شهادة عدل ابلفتوة اجلامعة للك فضل ، ومعىن الفتوة 

مرشوح يف كتب التفاسري وغريها فليطلب مهنا . وقال الش يخ أ بو القامس 

منا مس  هللا أ هل الكهف ف  براهمي بن محمد النرصأ ابذي ا  تية حقيقة ل هنم ا 

آمنوا بال واسطة . وملا زار الش يخ معر بن عبد القادر بن عبد الرمحن  أ

العمودي صاحب قيدون حرضموت يف أ وائل زايراته ودخل هو وأ حصابه 

عىل س يدان احلبيب الش يخ أ محد بن هامش احلبيش املذكور وأ لبسهم ؛ 

كور وقال وحني أ رادوا اخلروج من عنده أ شار ا ىل س يدي الش يخ معر املذ

ذا خاطهبم اجلاهلون قالوا سالما * هذا من  }وعباد الرمحن اذلين ميشون هوان وا 

واذلين يبيتون لرهبم جسدا وقياما {
2
فانظر وفقك هللا للنظر ؛ وسكل بك ا ىل  

                                                           

1
 الكهف 13الآية :   
2
 الفرقان 64 – 63الآايت :   
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طريق أ هل الفكر والعرب ، يف هذا املدح ال كرب ، وتدبر هذه الآايت الكرب 

ىل أآخر سورة الفرقان من السور ،  فا هنا من أ مكل ما أ نزهل الرمحن . ، ا 

انهتى  . مث قال يل الش يخ عامثن ابن الش يخ عبد الرمحن ابن الش يخ محمد 

ابن عبد القادر بن محمد بن عبد الرمحن بن عبد هللا املكىن الطيار 

العمودي ملا أ ردان اخلروج من عند احلبيب أ محد بن هامش بعد أ ن لبس نا 

دع منه سأ ل عين وقد قبضت يده منه حنن والش يخ معر وأ ردان نس تو 

شارة ا ىل اهنضام النفس ابلتواضع  للمصاحفة ؛ من هذا اذلي ميتاس ؟ ا 

 اذلي هو سبب الرفعة عند هللا وعند خلقه . انهتى  . 

ن التواضع هو سبب لك خري يف ادلنيا والآخرة ،  ) قلت ( واعمل ا 

عطاء لك ذي فضل فضهل ، أ قس نقياد للحق وا  م وحقيقة اال نصاف واال 

نسان  رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل ابلقسامة عىل أ ربع : اليتواضع ا 

ال أ عزه هللا ، والينقص مال من  ال رفعه هللا ، واليعفو عن ظامل هل ا  ا 

ال أ فقره هللا . مث اعمل :  نسان ابب مسأ ةل للكةرة ا  صدقة ، واليفتح ا 

ثالثة : مصلح يس تثىن من حترمي السؤال ومرضته يف احلال واملال السؤال ل 

ذات البني ، واملصاب جبميع ماهل ، واملضطر يف حاهل ليسد الرمق ؛ كام 

 أ حلت امليتة وهللا أ عمل . 

) فائدة ( يكفي يف مدح التواضع وذم الكرب ماهو مشهور معروف 

ال التواضع فال أ عظم من نعمته ، وليس هل علهيا  أ ن لك ذي نعمة حمسود ا 

ال املتكرب فال أ عظم من نقمته ، وأ ن لك ذي نقمة محاسد أ بدا  رحوم ا 

. وقالوا : التواضع زين لكه وأ زينه تواضع ال غنياء للفقراء وليس لها رامح أ بدا 

س تغناء عهنم ابهلل .  بتغاء ثواب هللا ، وأ زين منه تيه الفقراء عىل ال غنياء ا  ا 
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أ زين ، والكرب شني وهو يف الفقري  قالوا : التواضع زين وهو يف الغينو 

 . وهللا أ عمل .  أ شني

ونعود ا ىل ذكر احلبيب أ محد بن هامش ومتام ترمجته ؛ قالوا : وملا زار 

احلبيب أ محد بن هامش بدل حريضة وأ قام هبا ما أ قام قال ل والد س يدي 

احلسني بن معر : هللا هللا يف لزوم اال نصاف من النفس . قلت : ما أ عظم 

الواصةل مبالزهما ا ىل عني  هذه الفائدة اجلامعة لآداب الرشيعة والطريقة

احلقيقة ، والمتسك ابلعروة الوثيقة . ولهذا اليزال أ والد احلبيب احلسني بن 

معر وأ والدمه يتذاكروهنا وبيهنم يديروهنا ، وقد اش هترت عندمه ، واكنت 

قامته عندمه طلب مهنم اال ذن يف  من ال بداد بدمه . وملا طالت مدة ا 

م مسريه من عندمه بل عز علهيم فراقه وقالوا العزوم ا ىل وطنه فمل هين علهي

قامة عندان وأ ردفوا ضيافته ؛ فلام رأ ى ذكل مهنم أ نعم علهيم  نريد منك اال 

ابلرغبة واملوافقة وقال : التزهد فمين رغب فيك . وبلغنا أ ن س يدان أ محد 

ىل  بن هامش املذكور نفع هللا به رأ ى بعض السادة أ ل ابعلوي املنسوبني ا 

الزمني لطلب العمل وقد جعل ذكل الرشيف حذوة صفر يف الطاعة امل

زهاب
1
شفرته واكن من السادة أ ل حبيش ؛ جفذهبا منه س يدان أ محد  

املذكور ورىم هبا ال رض وشدد عليه اال ناكر يف تعاطي ذكل . انهتى  . 

ىل أ ن جتمع فهيا سرية  آماره كثرية شهرية حتتاج ا  وكراماته وأ خباره ومناقبه وأ

قيدة وصفو رسيرة ، ونظر ع هذا تبرصة منرية ملن هل فيه حسن كبرية ، ويف 

                                                           

1
احلذوة هو : ماحيىل به  مغد الشفرة أ و اجلنبية من الفضة ، والصفر هو النحاس ،   

 والزهاب هو مغد الشفرة ، والشفرة السكني الكبرية يضعها الشخص يف حزامه . 
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نه  ىل أ ولياء هللا بعني احملبة البصرية ، فا  بتوفيق هللا وهدايته ولطفه ا 

ال من رست فيه من رسائرمه سرية ، ل ن من حيهبم يعد  اليعرفهم وحيهبم ا 

ه مهنم كام ثبت يف ال خبار الصحيحة الشهرية . اللهم ايمن نفحاته ودذابت

وعطفاته كثرية ، نسأ كل جباههم ونقسم عليك حبقهم أ ن ترزقنا حمبهتم 

وتدخلنا يف زمرهتم ، وجتعلهم لنا ذخرية ، وجتعلنا هلم ش يعة وعشرية ، 

 وتسعدان هبم ومتدان مبددمه يف لك حني من ال حيان ال وىل وال خرية . 
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ل نبل العامل الس يد اال مام العارف ال دل ال مكل ال مجل ا ومهنم

ال فضل الصويف نور ادلين : عيل ابن معر ابن حسني ابن عيل بن محمد 

فقيه ابن الش يخ عبد الرمحن ابن الش يخ عيل ابن أ يب بكر ابعلوي نفع هللا 

 هبم أآمني ، ترمجه بعض السادة فقال : اكن هذا الس يد من السالكني 

حلني بأ نوار التحقيق ، الناسكني والعارفني اذلائقني ل رسار الطرائق ، واملت

اكن س يدا فاضال متواضعا ، واكن قد أ خذ اليد عن س يدان وموالان الش يخ 

ليه لزايرته  العارف معر ابن عبد الرمحن العطاس ، واكن كثري الرتدد ا 

واال س متداد منه ، واكن كثري التعظمي لش يخه وال دب معه ، عظمي اال حرتام 

اء عليه والتبجيل هل ، وقد س ئل هل ، واكن ش يخه معر املذكور كثري الثن

س يدان عن معىن التعلق والتخلق والتحقق اذلي يتداوهل الصوفية يف 

ذا أ ردت أ ن تعرف ذكل  عباراهتم فأ داب السائل عن ذكل مث قال هل : ا 

ابلتحقيق فانظر ا ىل الس يد عيل ابن معر أ ما تراه كيف يتلون عند ادلعاء ! 

برا ن التعلق والتحقق هام . قلت : وقد ذكر الش يخ محمد بن ا  همي ابن عباد ا 

الغرض ال قىص اذلي هو مرىم الصوفية ، قال ولكام صنفوه ودونوه وأ مروا 

منا يه وسائل ا ىل هذا املقصد وأ حوال به وهنوا عنه من أ فعال وأ قوال  ا 

منا هو العمل عىل موت نفوسهم  الرشيف واملقام املنيف ، وشأ هنم أ بدا ا 

سقاط حظوظها ابللكية . ا  نهتى  . وا 
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وس نذكر يف أآخر هذه الرتمجة فائدة ودزية عزيزة توحض كل معىن 

ن شاء هللا . قال بعضهم : ومسعت أ نه يعين س يدان معر قال : أ شهد  ذكل ا 

ذا دخلوا يف الصالة لوقرضت  أ ن الس يد عيل ابن معر من اذلين ا 

أ جسادمه ابملقاريض اليشعرون بذكل ، قال وقد قال س يدان ال س تاذ عبد 

ن الس يد عيل ميوت فامي دون  هللا بن علوي احلداد فامي نقهل عنه بعضهم ا 

ن  س تة أ شهر ل نه دخل حبر احملبة بنحره لكه فاكن كام قال . وقال أ يضا ا 

الس يد عيل ابن معر الختطر هل ادلنيا عىل ابل ، وقال أ يضا : اكن بيننا 

س يدان  وبني الس يد عيل ابن معر أ خوة وممازدة واختالط لكي ، واكن يعين

عبدهللا احلداد نفع هللا به يثين عىل الس يد عيل ابن معر املذكور كثريا 

ايه عاكفني عىل مطالعة الكتب الغزالية وغريها من فنون  ويقول : كنا حنن وا 

العمل الرشيف ، واكن هل القوة عىل اال س تخراج ، وكنا مثابرين عىل ذكل 

كدمون  ليال وهنارا يف البدل وغريها من ال ودية املبار 
1
، ورمبا قرأ  لنا وهو  

يسري ورمبا يبق  عىل ذكل حىت يظمل الليل فمينع من النظر . قال بعضهم : 

ورأ يت خبط الس يد اجلليل عبدالرمحن ابن عيل قال : ظهر قرب موت 

س يدان الوادل نور كثري ومش راحئة الطيب الفاخر قبل موته بليةل ، ومسع 

ني من املوىت وك ين أ سأ هل عن حاهل منه خماطبة ، وقال ورأ يت بعض احملب

نه مل ينفعنا أ حد غري وادل  وأ خذ يصفه بصفات  وحال ال موات فقال : ا 
                                                           

1
ن ، قرية صغرية ابلقرب من مدينة ترمي وهو يف ال صل وادي دمون وادي واسع دمو 

مفرع ، ويقع يف اجلهة النجدية الشاملية لرتمي ، به من النخيل املصطفة وال رايض الزراعية 

الواسعة الطيبة مايروق للعني ، ويودد ضيعة زراعية يف الهجرين يقال لها دمون وهو غري 

 هذا  ه 
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عظمية . قال ورأ يت خبطه أ يضا قال : أ قام س يدان أ ربع س نني بل أ كةر 

حافيا مل ينتعل قط مع كةرة تردده ا ىل ال ماكن البعيدة . فريض هللا عنه من 

مام لقد سام يف فكل الوال ية أ منع س نام حىت اس تقر مهنا بأ عال مقام . قال ا 

: واكن الس يد اجلليل عيدروس ابن عبد هللا صاحب الوهط يعظمه 

ن  ويثين عليه ويبالغ يف ذكل . قال بعضهم : قال الس يد معر العطاس ا 

الس يد عيل مملوء من رأ سه ا ىل قدمه حمبة هلل ، وقال الس يد عبد هللا بن 

ن الس يد  ال وقد قطب ، قال ومسعت الس يد معر خرد ابعلوي ا  مامات ا 

ن وادلي ودع الس يد عيل بن  اجلليل حسني ابن معر العطاس يقول : ا 

ن الس يد عيل بن معر  معر وهو يريد ترمي فبىك باكء شديدا ؛ مث قال ا 

دعامة من دعامئ ترمي وحاهل حال دده الش يخ عيل ابن أ يب بكر  ريض 

ور يثين ويطنب يف الثناء عليه ، هللا عهنم . قال واكن س يدي حسني املذك

وقال الس يد عبد الرمحن ابن عيل مسعت أ ن الوادلة ملا حان طلقها يب 

تعبت ذلكل تعبا شديدا ؛ فأ مر س يدي الوادل بيده عىل بطهنا فوضعت يف 

احلال من غري تعب . واكن الس يد عبد الرمحن ابن عيل املذكور س يدا 

انساك ؛ طلب العمل وبذل يف طلبه دليال فاضال نبيال عاملا عامال سالاك 

اجلهد حىت فتح هللا عليه منه أ وفر حظ ، ودد واجهتد يف العبادة حىت 

أ رشق عليه نورها ، واكن قد حصب س يدان عبد هللا بن علوي احلداد 

ليه قياده وسكن حتت حمكه ، واكن عظمي اال عتقاد فيه ، وتزوج  وأ لق  ا 

، ومل يزل مالزما هل يف دل أ وقاته مل ابنته الصاحلة مرمي فأ ودلها ابنه فقيه 

ال حلادة أ ورضورة ، قرأ  عليه كتبا الحتىص ، ومازال عىل  يكن يفارقه ا 

ىل أ ن سافر وجح بيت هللا احلرام وزار  السرية املرضية والطريقة امحليدة ا 
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نبيه عليه الصالة والسالم ، وتويف قافال من احلج ا ىل رمحة هللا بقرية تعز 

اطن . قال بعضهم : أ خربين من حرضه قال : أ خذ حنو ابلمين مبرض الب

نه قام وك نه نشط من عقال وكتب وصيته بيده وقال  عرشين يوما ملقا مث ا 

ذا أ ان  لنا : ا ين رأ يت يف املنام ك ين مت ودفنت ؛ فلام وضعت يف اللحد ا 

بفضاء أ راه من لك دانب اليرد طريف يشء ، قال خفر علينا يف احلال 

يف اللحد بعض السادة اكن هنا  فلام وضع صاح الس يد ومات ، فوضعه 

الواضع وسقط مغش يا عليه حفملناه فأ خذ ثالثة أ ايم عىل ذكل مث أ فاق ؛ 

فقال : ا ين ملا وضعته كشفت عن وغش يانه فسأ لناه عن سبب سقوطه 

ذا أ ان ابلقرب فضاء من لك دانب وهجة وليس يرد طريف  خده ل قبهل فا 

 احلبيب عبد هللا احلداد يثين عىل الس يد عبد يشء . واكن س يدان وموالان

الرمحن املذكور ثناء مجيال ويشري ا ىل وفور علمه وغزارة فهمه وهو أ هال 

 ذلكل . انهتى  

نقلت ترمجة الس يد عبد الرمحن املذكور وترمجة وادله س يدان عيل 

ال اليسري ، قال  مما ترمجهام الس يد امجلال محمد ابن زين بن مسيط علوي ا 

للس يد عيل بن معر الكم نقهل عنه بعض الفقراء املنورين مفن ذكل  واكن

منا  منا يسعه التصديق ، وقال : ا  قوهل : أ مر الوالية وال ولياء اليعقل وا 

تتفاوت املراتب عىل قدر الزهد لوال الزهد يف ادلنيا ما ارتفعت الردال ؛ 

ا لقةل اال ش تغال قد فاز الزهاد برحب ادلنيا والآخرة ل هنم مسرتحيون يف ادلني

مع سهوةل ال رزاق ، ويف الآخرة الفوز خبفة احلساب . واكن يقول : أ ان 

ن اكن قليل العمل ل نه اليعرتض عىل هللا  أ دد يف قليب حمبة للك زاهد وا 

يف حال من ال حوال . وقال : العارف قد رىم نفسه وهواه يف املزبةل ؛ قد 
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 غري هللا تعاىل ، ختلق ابلرشيعة تربأ  من ادلنيا والرئاسة والخيطر عىل ابهل

فرفعته حىت حذا عىل الطريقة فوصل ا ىل احلقيقة وعرف وحتقق وظهر هل 

احلق فلزمه ، وعرف الرش فاجتنبه ، واس تح  من هللا فأ خلص هل العمل 

يف رسه ، ورىم نفسه فصارت دنياه أآخرة وغفلته يقظة فهو حارض عىل 

ق الش يطان . وقال : جمالس ادلوام ، ونورانية العارف املتحقق حتر 

العارفني اليدخلها الش يطان ل ن أ نوارمه حترقه . وقال اليكون العارف عارفا 

حىت الخيتار والحيب شيئا سوى هللا تعاىل . وقال حصبة العارف اليظهر 

ال  ال يف ادلار الآخرة ل هنا قد غلبت عىل قلبه الرمحة فال ينتفع هبا ا  نفعها ا 

طيبة . وقال العارف حارض لكه اليغفل منه عضو من اكن ذا عقيدة ونية 

من أ عضائه قد حتمل ال رسار وال ثقال وهو صابر اليش تيك ، والعارف 

ىل قعرها ،  اكجلبال الروايس اليتحر  ، واكلبحار الزاخرة الينهتىي ا 

واكلشجر املمثر حايل ال صول والامثر يؤلك أ صهل ومثره ؛ كذكل العارف 

ليه وحسن الظن به ترايق جمرب شفاء للك عةل خريلكه جمالس ته والنظر ا  

. وقال من أ راد أ ن يظفر ابخلري لكه من جمالسة ال ولياء فعليه بثالث : أ ن 

اليرصف مهه عهنم فا هنم ينظرون القلب كام تنظر املاء يف الزدادة ، 

منا مه برش حمفوظون ، وأ ن اليسمع تنقيصهم الغري  واليطالهبم ابلعصمة فا 

كل تمكيهل ، وللويل أ ن يتلكم فمين دونه ولو مبزنةل . تويف فا هنم يريدون بذ

ثالث ومثانني وأ لف برتمي ه  1083الس يد عيل ابن معر املرتمج هل س نة 

 ودفن هبا . 
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عمل أ ين مل أ قف عىل فتوى س يدي الوادل معر لذلي  ) فائدة ( ا 

ليه ابن عطاء بقوهل : كن  سأ هل عن معىن التعلق والتحقق ؛ وقد أ شار ا 

بأ وصاف ربوبيته متعلقا ، وبأ وصاف عبوديتك متحققا . وقال الش يخ ابن 

عباد يف رشح احلمك : التعلق بأ وصاف الربوبية أ ن تشهد وجود  ولوازم 

منا يه عواري عند  فال  وجود  اليش من مجيع ذكل كل وال منك ؛ وا 

ال بعزته ،  ال ببقائه ، والعزتك ا  ال بوجوده ، والبقائك ا  ترى وجود  ا 

ال بغنائه . ا ىل غري ذكل من ال وصاف . وال ال بقدرته ، والغنا  ا  قدرتك ا 

ال بأ ن تتحقق بأ وصاف عبوديتك من عدمك وفقر  كل قال : واليمت  ذكل ا 

وضعفك وذكل وجعز  .مث قال : والتعلق والتحقق املذكوران متالزمان بل 

علق هام يشء واحد . انهتى  ماذكره ابن عطاء وفرسه ابن عباد من معىن الت

والتحقق اذلي س ئل عنه س يدان معر وأ داب السائل عنه كام تقدم أ ول 

ن عز الظفر  ترمجة الس يد عيل ابن معر املذكور ومل نقف عليه وهذا معناه ا 

بلفظه ، وهلل امحلد واملنة وهو حسبنا ونعم الوكيل . وللش يخ عيل ابراس 

حتجت تلميذ س يدان معر الكم عىل هذه احلمكة يف كتابه رشح احلمك ف ا ن ا 

ا ىل مزيد بيان ذلكل فانظره فا ن املرشب واحد ، والسالم عليمك ورمحة 

 هللا وبراكته .  
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أ بومحمد الس يد الرشيف العمل املنيف الش يخ العارف القدوة  ومهنم

الرشعية النافعة العامل الصويف الصفوة ؛ ذو اهلمة العالية يف حتصيل العلوم 

احملب لسائر املؤمنني خصوصا عباد هللا ، الويل الصاحل الصادق الناحص ، 

الصاحلني ، الس يد الرشيف عيىس بن محمد بن أ محد بن محمد ابن علوي بن 

أ يب بكر  احلبيش ابن عيل بن أ محد بن محمد أ سد هللا ابن حسن بن عيل 

ابن الفقيه املقدم محمد بن عيل ابعلوي نفع هللا هبم أآمني . اكنت هل ريض 

اكمةل يف أ ولياء هللا ال ولني والآخرين ومن عارصه هللا عنه عقيدة وحمبة 

ليه أ حد ، وهل كتاب مجعه يف  مهنم ؛ بل اكن هل يف ذكل مامل يس بقه ا 

مناقب املتأ خرين من أ هل القرن احلادي عرش والثاين عرش وغريمه ، 

رأ يت شيئا من تسويداته ومل أ ره ، وقد مجع فيه من مناقهبم وسريمه 

ال كتبه ، و مايشعر بامتم املقصود م ع نباهته وجنابته ، واكن اليسمع شيئا ا 

ال أ شهرها وأ وحضها ونسخها ،  ال أ رخها ، والمنقبة ملن يعرفه ا  اليعمل واقعة ا 

وهذا من غاية نصحه ومعرفته وغزارة عقهل وكامل دينه وفضهل كام قيل 

 شعرًا : 

 مبثل بيان الفضل يف لك فاضل  وما أ عرب اال نسان عن فضل نفسه
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ال من غزر عقهل ومكل دينه وصفت وقالو  ا : اليثين عىل أ قرانه ا 

ال  نه اليسمح ابلثناء عىل أ قرانه واملعارصين هل من أ هل زمانه ا  مودته ؛ فا 

اكمل يف العقل وادلين . قالوا واكن يف أ ول أ مره قد صبا وشب وراب وفرة
1
 

هنا دذبته العناية واجمتع بس يدان معر وحصبه وأ خذ عنه ، مث أ قبل  عىل مث ا 

طلب العمل الرشيف وحتصيل الكتب النافعة فقها وتصوفا وغري ذكل ، 

حفصل كثريا من ذكل بيده حىت أ نه من كةرة هجده وعشقته للنساخة 

ذا نزلت  ذا بدأ  هل سفر أ خذ احملربة والرحل والبياض معه ؛ ا  والتحصيل ا 

 القافةل يف الطريق أ خرج ادلواة وال ةل وكتب حىت ترحل القافةل ، ورأ يت

خبطه تسويدة يف كتابه اذلي مجعه ؛ قال ريض هللا عنه : اكن أ ول ا جامتع 

ه  1058قرية من قرى وادي معد يف س نة  الرحبيل بس يدان معر ببدل 

مثان ومخسني وأ لف وأ ان أ تعهد الوادي ، مث ا ين سافرت ا ىل حرضموت 

ليه مهنا وسأ لته من يكون ش يخي فقال هو ودلي يعين نفسه  وأ رسلت ا 

ول احلبيب عيىس حيث قال : مث اجمتعت به بعد ذكل وأ لبس ين بدليل ق

وأ مرين بنرش اذلكر يف املسادد حبرضموت ، فانترش بربكته نفع هللا به يف 

بدل الغرفة وش بام وغريها . واكن الس يد عيىس املذكور من أ رابب ال حوال 

والكرامات واملعرفة التامة ابهلل واال تصاف والس امي خلق اال نصاف اذلي 

ىل ه وأ رشف خصال ال رشاف ، هل أ خالق كرمية ومواهب عظمية ، داعيا ا 

فضال وكرم ودهبال ،  قبال وخري وا  هللا عىل بصرية من ربه ، وهل قبول وا 

شاراته . وممن  ليه مج غفري ، وانتفعوا به واب  أ قبل عليه خلق كثري ، ومال ا 

                                                           

1
 شعر الكثيف الوفرة : ال  



 237 

، انتفع به الش يخ الكبري معر بن عبد القادر العمودي صاحب قيدون 

ولقدأ شار عىل وادله عبدالقادر أ ن يرتكه هلل تعاىل ويعذره من كد اخلالء 

ن ابنه معر املذكور  وتعب احلراثة ، فامتثل الش يخ عبدالقادر رأ يه ، مث ا 

سكل وداهد وحصب بعد ذكل الش يخ القطب الرابين املريب س يدان عبد 

ل  يه من هللا بن علوي احلداد ؛ فاكن من أ مره مااكن وصار ا ىل ماصار ا 

اخلريات والرباكت . وحيك عنه أ نه قال : أ خربين الس يد اجلليل عيىس ابن 

محمد املذكور قال : كنا يف البداية جنمتع حنن وس يدي عبد هللا بن علوي 

ال  احلداد عىل حرضات اذلكر فرمبا رأ يته حمتبيا يف الهوى واليراه الناس ا 

ذا بع مبجف ترميمثلهم ، قال وقد كنا ليةل نسري  مود من نور نزل من فا 

السامء وأ ان أ نظر فسقط عىل س يدي عبد هللا احلداد وحده دون من معه 

 . انهتى  . 

واكن الس يد املذكور عيىس ابن محمد ابن س يدان أ محد احلبيش هل 

قراءة عىل جامعة يف كتب الفقه مهنم س يدان عقيل ابن عبد الرمحن 

يث يقول : وهو اذلي العطاس املتقدم ذكره كام رصح بذكل هو يف كتابه ح 

اعمتدانه يف غالب الرتامج اليت نقلناها يف كتابنا هذا ، وذكر الكتب اليت 

قرأ ها عليه أ عين الس يد عقيل يف ترمجته هل وس بقت قريبا يف ترمجة س يدان 

عقيل املذكور . واكن للس يد عيىس املذكور أ شعار رائقة وأ قوال فائقة ميتدح 

رمحن نفع هللا هبام ، ويف س يدان عيىس هبا ش يخه احلبيب معر ابن عبد ال

قال القائل شعرًا : " اذلري ذري أ محد وزحيه من معر واذلرور " يعين أ ن 

يف ال صل النس بة الصورية من أ والد الس يد أ محد بن محمد احلبيش ؛ ويف 

ليه اال شارة بقول  النس بة املعنوية الروحية من صلب س يدان معر ، وا 
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ليه س ي دان عيىس املذكور يسأ هل عن ش يخه من س يدان معر ملا أ رسل ا 

يكون ؟ فقال هو ودلي ، يعين أ ان ش يخه . واكنت هل زايرات وترددات 

وتطوفات عىل الصاحلني ال حياء مهنم وال موات برتمي وغريها من اجلهات ، 

 وقد ذكر يف كتابه وقائعه معهم . قلت ويف معىن احلبيش أ قول شعرًا : 

 ماهل يف الوجــــــــــــــود قط مثيل  حبيش أ حب شيئا دلـــــــــيال

ىل العال بعـــ  فهو يف نيلها دليه كفـــــــــــــــــــيل  ــــالهــقد تساىم ا 

مام  يلـ صاحب الشعب فهو أ صل أ ص   وهل نس بة خلـــــــــــــــــــري ا 

 دليلــــوال عليه ـيف مقام الــــــــــــ  وىلــأ محد الس يد اال مام املــــــــ

ــ   وعليه من اجلــــــــــــــالةل درع ــ ــ ـ سائغ رسده وس يف صقــ  ــيلـ

نه ريض هللا عنه اس توطن ببدل  بوادي معد وتزوج  خنفرمث ا 

انما ،  ليه ، وأ ودل اذلرية املباركة ذكورا وا  واكن يف حياة س يدان معر يرتدد ا 

س يدان احلسني  مث بعد مماته مل ينقطع من الزايرة لرضحيه املنور ، وهل مع

ابن معر غاية اال تصال واملودة واال حرتام ، واكن الوادل احلسني ابن معر 

حيبه ويثين عليه وكذكل س يدان احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد يثين 

عىل س يدي الس يد عيىس املذكور ويقول : هللا هللا يف ال دب مع الس يد 

ن الس يد عي ىس املذكور غالب عيىس فا ن حاهل مالميت . وقال أ يضا : ا 

كامالته متوارية عن الناس ولك طبقة منه ا ىل داخل أ حسن مما فوقها ، 

هذا معىن الكمه . وقد بلغنا عنه أ ن بعض من حيبه قال هل يف حال مرض 

نك  قرأ  عيل سورة يس فقال هل س يدان عيىس ا  نزل بذكل اال نسان : ا 
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هنا لو قرئت عىل جبل لزال ؛ يشري بذكل ىل ماروي  الحتمتل سورة يس ا  ا 

 ملا قرئت هل .  يسيف احلديث الصحيح : 

واكن س يدان عيىس املذكور هل مذاكرات ابلعلوم ؛ يقصده الفحول 

من طالهبا والنجباء من أ رابهبا ، وقد مييض معظم الليل وهو يذاكر هبا ، 

نه أآخر معره كف برصه وذكل لوعد س بق هل من ش يخه س يدان معر  مث ا 

ية قد س بقت يف فصل احلاكايت من هذا بأ نه س يعم  ، ويف ذكل حاك

يقصده الزوار  خنفرالكتاب ، ومازال س يدان عيىس املذكور ببدله املباركة 

وتأ تيه الوفود ال خيار ابلليل والهنار ، واس تزنال ال مطار ، لقضاء ال وطار، 

ووقته معمور ال قطار ابلصلوات وال ذاكر ، وال وراد والواردات الغزار . 

بعد صالة العرص قريب من بيته النوراين يأ يت هل حمبوه من  واكن هل جملس

أ هل البدل ومن دلهيم وفد ، ورميا قرئ يف ذكل اجمللس كتاب ، وهو 

 صدره وأ عاد علينا من رسه .تجملس منور مبار  ، نفع هللا مب 

مث تويف س يدان عيىس ابن محمد املذكور ابلبدل املباركة خنفر وبين 

ار ، وقد زرانه مرارا عديدة قصدا من بدل حريضة عليه قبة وقربه هنا  يز 

ال زايرته . قالوا وملا حرضته الوفاة جعل يبيك ويتأ وه فقيل هل  ال ننوي ا 

منا أ بيك ل ين طرحت أ والدي يف هذا  أ تبيك من خيفة املوت ؟ فقال ال ا 

الوادي يعين وادي معد ذي ال مثار اذلي ليس فيه للطاعة منار ، وال للعمل 

ر ؛ وهللا خيلق مايشاء وخيتار . واكنت وفاة س يدان عيىس أآخر وأ ههل شعا

الليل ليةل امخليس احلادي والعرشين يف شهر حمرم عاشوراء س نة 

مخس وعرشين بعد املائة وال لف من الهجرة النبوية ، واكن  ه1125
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سبب وفاته وجع البطن ، واكن يكةر يف حال تعبة املوت من قول : 

 ايلطيف .

يه املنور أ بوبكر بن سامل بن محيد قال : ملا قربت وفاة وأ خربين الفق  

س يدي احلبيب عيىس بن محمد املذكور أ مران أ ن نشل مأ خذا ونقمصه 

 بقصيدة الش يخ سعيد ابحلاف اليت مطلعها : 

ن كنت تعشق القوم  ـــدـــاحلي واملعاهـ  أ خدار ليىل قف هبا وشاهد  ا 

 ـومـــا سهر وطلق النــ  زائـدفوق ماتروم و   بعشقة القوم حتصل الفوائد

 ساسكر خبمرة الــدوم  يل واردـورد عــــ  رد القمري مع الهداهدــماغ
 ـــــومــاللوم عيل اللـــ  من غري صب وانشد  مثلت من سكري طرحي وادد

ىل أآخر القصيدة . قال الوادل عبد هللا بن معر العطاس نفع هللا به  ا 

 عيىس املذكور بر من مثر س يل الش توي : اكنت ضيافة اخلمت عىل س يدان

. قلت : واكن مس يل س يل الش توي يف شهر رمضان س نة املذكور الكبري 

أ ربع وعرشين ومائة وأ لف من الهجرية احملمدية نفع هللا هبم ه  1124

امجليع . وقد اكن ريض هللا عنه يف حياته صاحب غرية اكمةل عىل النساء 

نه يغار من بعض واحملارم الميكن أ ن أ حدا يسري ب  سريته يف ذكل حىت ا 

مام انحص .   نساء أ طراف العرب أ ن تدخل عىل حمارمه ، فلهل دره من ا 

واكن حيب القناصة للصيد يف اجلبال وهل يف ذكل حاكايت جعيبات 

آه القنيص قامئا مع الصيد ميسح عنه الرتاب ويأ مره ابذلهاب  نه رمبا رأ حىت ا 

عود نساير  للقناصة وأ نت تفعل كذا . فيقولون هل عىل سبيل املباسطة الن

وحاهل غريب ، مييل ا ىل طريق املالمتية اذلين ال يعرف  ،ومقامه جعيب 
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المن البسه وانل منازهلم ، يدل عىل ذكل مابلغنا أ ن س يدان عبد  حاهلم ا 

هللا بن علوي احلداد نفع هللا به أ رسل رسوال ا ىل س يدان احلسني ابن معر 

ىل س يدان عيىس املذكو  ر يأ مرهام بنرش ادلعوة ا ىل هللا يف هجهتام ، فأ ما وا 

س يدان احلسني فبىك ملا بلغته رساةل س يدان عبد هللا احلداد وقال قد 

أ مرانمه وهنينامه وفعلنا اذلي علينا والهداية من هللا ، وليس بأ يدينا س يف 

معر ابن اخلطاب فنقاتلهم به ، وأ ما س يدان عيىس فضحك وانبسط وقال : 

ذا رأ يت  جعاب لك ذي رأ ي برأ يه فعليك ا  هوى متبعا وحشا مطاعا وا 

خبويصة نفسك . احلديث . فلام بلغ الرسول اجلواب ا ىل س يدان عبد هللا 

احلداد املذكور مل يعجبه ذكل ومل يقبل مهنام ريض هللا عهنم وجزامه خريا 

آمني .  نه لدلعاء مسيع أ  امجليع ، وبلغنا بفضهل مقاهمم الرفيع ا 
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 احلكاية الثانية واألربعون بعد املائة { }
أ خربين الثقة عن احلبيب عيىس املذكور أ نه مر يوما يف بعض  

ال رايض يف بدل نفحون فقال هل بعض الناس ممن اليعرفه وهو ماكل ال رض 

املذكورة : ماكل ايهذا متر يف أ ريض ويه خلب
1
؛ يعين وادلحق يغري مع  

ىل أ نه س ميلكها اخللب ، فقال هل س يدي عيىس امل هنا أ ريض يشري ا  ذكور ا 

بعد ، مفلكها أآخر الوقت وصارت الآن بيد بنته عائشة زودة موالان 

آية من أآايت  احلسني نفع هللا ابمجليع . وقال فيه س يدان الوادل معر : عيىس أ

هللا . وملا مسي هبذا اال مس عيىس بن محمد ومل يسم به أ حد بعد عيىس ابن 

أ ب س يدان أ محد املهاجر ابن س يدان عيىس دد  س يدان امللقب ابلنقيب

السادة أ هل حرضموت صاحب الشعب . قال بعض السادة الكبار من 

                                                           

1
اخللب  بضم اخلاء املعجمة بعدها الم مضمومة وابء موحدة ساكنة هو الطني املمزوج  

 ابملاء يعين مل تنشف بعد من املاء وامليش فهيا يؤثرعلهيا 
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ن أ ل حبيش هلم الندرة يف ال ش ياء يعين أ هنم يأ تون يف أ فعال  أ ل ابعلوي ا 

 اخلري ابلنوادر واخلوارق . انهتى  . 

 

 

 

عنه  عن س يدان معر ابن عبد الرمحن العطاس ريض هللا وممن أ خذ 

اال مام عفيف ادلين اتج اال سالم واملسلمني ، الرشيف العفيف ال جمد 

الش يخ العامل الس يد الصويف ال وحد : أ بو عبد الرمحن عبد هللا بن أ محد 

بنه وجيه ادلين عبد الرمحن بن عبد هللا  بلفقيه ابعلوي ، أ خربين س يدي ا 

ه ، قال املذكور قال : أ خذ وادلي عن س يدان معر العطاس يف أآخر معر 

وذلكل مل يذكره يف أ سانيد مشاخئه يف مصنفاته ، قال الس يد اجلليل اال مام 

احلفيل شهاب ادلين موالان أ محد ابن زين احلبيش علوي يف كتابه رشح 

العينية يف ترمجة هل عند قول احلبيب عبد هللا احلداد يف قصيدته العينية 

 املشهورة املباركة املأ ثورة شعرًا : 

 لتكون فهيم متعة املمتــــــــــــــتع  لعرص مهنم عــــمرواوجامعة يف ا

 معـــالب املس تجـــأ نس ونفع الط  ويكون فهيم للربوع وأ هلــــــــــها

 أ مثاهلم يف حينا واملربــــــــــــــــع  فا هللا حيفظهم وخيلف منــــــهم

اضل ومهنم يعين هذا الرشيف الفاضل العامل سليل السادة ال ف  

الفقيه الصويف : عبد هللا بن أ محد بن عبد هللا بن أ محد بن عبد الرمحن 
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ابن الس يد الفقيه الشهري محمد بن عبد الرمحن ابعلوي املعروف ابل سقع ، 

اكن الس يد عبد هللا هذا ممن نشأ  يف طلب العمل والعبادة من صغره ، 

، واكن بني  واكن وادله الس يد أ محد بن عبد هللا من الصاحلني اخلاملني

ختالط  الناظم يعين س يدان عبد هللا احلداد وبني الس يد عبد هللا هذا ا 

ىل  قبال ش باهبام ، واكنوا خيرجون ا  ومالزمة ومعارشة يف حني صغرهام وا 

نفراد ؛ ورمبا دخلوا بعض  ال ودية املباركة مثل عيديد ودمون عىل اال 

هللا احلداد وكنت املسادد هنارا فيتنفلون هبا كثريا ، قال احلبيب عبد 

ايه القرءان بعد أ ن خمتنا لقصد احلفظ يف بعض املسادد  هأ تدارس أ ان وا 

فيقرأ  هو يف املصحف قدر ربع جزؤ مث يعيده ابلغيب ، مث أ قرأ  أ ان بعده 

ايه اخملترص يف الفقه للش يخ  كذكل ؛ أ مقنا عىل ذكل مدة ، وكنت أ قرأ  أ ان وا 

ترصاته عىل الس يد الوجيه الفقيه اال مام عبد هللا بلحاج فضل الكبري من خم 

ن الس يد عبد هللا املذكور  الصاحل عبد الرمحن بن عبد هللا ابهارون ، مث ا 

ىل الهند وأ قام هبا مدة ولقي به جامعة من السادة أ ل ابعلوي  دخل ا 

ال فاضل مثل الس يد أ يب بكر بن احلسني بلفقيه ابعلوي ، والس يدالعالمة 

والس يد القدوة معر ابشيبان ابعلوي فامي أ ظن محمد بن معر ابفقيه ابعلوي ، 

نه خرج مهنا يعين الهند ا ىل مكة املرشفة  ذ ذا  ، مث ا  نه اكن موجودا ا  فا 

وجح البيت وسار ا ىل املدينة لزايرة رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

وداور ابحلرمني حينا ، واجمتع فهيا بكثري من أ هل العمل والصالح وأ خذ 

مهنم ، مفن أ دل من أ خذ عنه س يدان وش يخنا محمد بن  عهنم واس تجاز

علوي نزيل مكة ، والس يد الرشيف العالمة محمد بن أ يب بكر  شليه 
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ابعلوي ، والش يخ احلافظ عيىس املغريب ، والش يخ العامل اجلامع أ محد بن 

آمني .   محمد القشايش املدين ، رمح هللا امجليع ونفع هبم أ

نه خرج ا ىل بدل ترمي و   ىل أ ن تويفيدرس العلوم أ قام هبا مث ا  ،  ا 

وانتفع به كثري من الطلبة من السادة أ ل ابعلوي وغريمه ، واكنت وفاته يف 

ثين عرش ومائة وأ لف  ه1112ف س نة خفيشهر شعبان عن مرض  ا 

ثالث وأ ربعني وأ لف ، واكن هل ودل امسه  ه1043واكن مودله يف س نة 

هنا مل تطل مدته تويف قبل أ بيه محمد طلب العمل عىل وادله واكن جنيبا ولك

مبدة قريبة ، واكن هل نظم حسن ومذاكرات مفيدة ، واكن هل ودل ماين ا مسه 

عبد الرمحن طلب العمل عىل وادله وعىل دده اال مام الس يد الش يخ محمد 

بن عبد الرمحن العيدروس وغريهام ، وهو الآن يدرس برتمي يف احلديث 

م ، نفع هللا ابمجليع وجعلهم من اخللف والفقه والتصوف وغريهام من العلو 

املطهر الصاحل السائر بسري سلفهم املبار  املميون ، من أ هل البيت 

 املصون . انهتى  ماذكره س يدان شهاب ادلين أ محد بن زين احلبيش بكامهل . 

وأ خربين ودله س يدي عبد الرمحن بن عبد هللا املذكور قال : اكن  

ة فقال هل الش يخ أ محد القشايش نريد  خترج وادلي جماورا ابملدينة الرشيف

ال أ نت ، قال  ا ىل حرضموت فا هنا سوف حتدث هبا حادثة والتنفعهم فهيا ا 

خفرج الوادل رسيعا وأ قام حبرضموت ببدل ترمي وخرج الزيدية واكن به النفع 

ال برسول السلطان يس تأ ذن عليه ؛  نه مل يدر يف بعض الليايل ا  ، قال مث ا 

مام الزيدية يذكر فلام حرض بني يد ليه من صنعاء من ا  يه أ راه كتااب وصل ا 

فيه أ نمك تفعلون كذا وكذا وترتكون كذا وكذا وهو يأ مر ابتباع مذهب 

مام الشافعي ، فقال هل س يدي الوادل عبدهللا  الزيدية وتر  مذهب اال 
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التفعل شيئا والترت  شيئا مما قال والجتوب عليه والعاد يأ تيك منه غري 

، فاكن كام قال ؛ ماعاد تلكم اال مام يف ذكل أ بدا ومل يعمل  هذا الكتاب

 السلطان يشء مما قال . 

وأ خربين بعضهم قال : ذاكران س يدي عبد هللا بن أ محد املذكور يف  

بنه محمد رمحه هللا قبل أ ن يتوفاه هللا فقال : أ ما محمد هذا ففيه زايدة فا ين  ا 

 عليه وأ هل وسمل داخال كنت ذات ليةل انمئا فرأ يت رسول هللا صىل هللا

عيل البيت ففرحت به وقلت مرحبا برسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل 

؛ امحلد هلل اذلي رشفنا وزيننا بك ، فقال أ نمت زاين ، وسأ لته من أ ين أ ىت 

ين هذه الليةل أ تيت ا ىل بدل  ال حرضته وا  ن مودلي اليقرأ  يف مزنل ا  فقال ا 

البيوت ، فلام أ ردت ادلخول عىل أ هل  ترمي ل حرض مودلا يقرأ  يف بعض

ذا ردل يرشب التنبا  دالسا برشبته يف فناء البيت اذلي يقرأ  فيه  املودل ا 

املودل مفنعين ادلخول علهيم ، حفينئذ جيئت ا ىل عندمك ، قال فقلت هل عند 

بين محمد هذا مفسح بطهنا ،  مسح بطن الرشيفة واكنت حامال اب  ذكل ا 

ن يف بطهنا ودلا  مسي محمد ابن عبد هللا . انهتى  . وقال ا   يسم  اب 

)قلت ( وأ خربين الوادل أ محد بن حسني بن معر العطاس قال :  

بيامن حنن والوادل حسني وقد خرجنا من بدل حريضة معه يريد وادي دوعن 

يسعون يف صالح بني أ ل معودي وأ ل كثري عارضنا الس يد محمد بن 

دل حريضة لقصد زايرة الوادل معر عبدهللا بن أ محد بلفقيه املذكور داخال ب

والوادل حسني ؛ حفني لقيه الوادل بش به وانبسط معه وحتدث معه طويال 

مث ردين معه ا ىل حريضة ، وقال : هللا هللا فيه أ كرموه وقوموا به املقام التام 

فا ين أ ود لو رجعت أ ان معه غري أ ين يف در  هذه الوظيفة ، قال الوادل 
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ذا هو حبر من عمل ، وأ كةر س يدي  أ محد فرجعت معه ومسعت مذاكرته فا 

 الوادل أ محد من الثناء عليه . 

وأ ما س يدي احلبيب عبد الرمحن بن عبد هللا فقد وامحلد هلل زرانه 

 واس متدينا منه وهو من املشار بقولنا يف الوس يةل السلسةل شعرًا : 

آية  وزران جامعات من املقتدى هبم  والحت لنا من نورمه رب أ

ىل أ    ن قلت : ا 

 وحاوي فنون العمل حبراحلقــــيقة  ة املالــــوأ ذكر وجيه ادلين عالم

الشـ يخ الفاضـل اال مـام الاكمـل ، ذو املقـام الطائـل ، حبـر   ومهنم

العلوم الهائل ، بعيد الساحل : عيل بن عبد هللا بن أ محد بن معر بن أ محـد 

 بن معر ابراس ، ابن ظفر بن همدي احلرييض . 

الرشــيف عيىســ بــن محمــد بــن الشــ يخ أ محــد احلبيشــ  قــال الســ يد

ابعلوي ، أ عال هللا منـزلته يف ادلرايـن ، يف ترمجـة هل فيـه : عـيل بـن عبـد 

هللا ابراس ، اكن ريض هللا عنه ش يخا عارفا ، من أ رابب ال حوال ، أ حد 

مشاخئ حرضموت ، وعظامء العارفني يف وقته ، صاحب الكرامات الظاهرة 

رة ، والكشف اجليل وال فعال اخلارقة ، وال نـوار الشـارقة ، وال حوال الباه

، واال شارات الصـادقة ، وال قـوال الغزيـرة ، والبصـائر املنـرية ، واملقامـات 

 العلية ، واملواهب السنية ، والعطااي الهنية ، والهيبة العظمية يف القلوب . 

ذا ر  قلت)  آه وعارصه ، أ ن اال نسـان ا  آه ( وأ خربين غري واحد ممن رأ أ

ــاء  ــن ال ولي ــا مجــةل م ــد رأ ين ــالوا : وق ــه . ق ــه وداللت ــن هيبت ــه م ــتيل قلب مي

واعتقدانمه حبسن الظن ، وأ مـا الشـ يخ عـيل ابـن عبـد هللا ابراس املـذكور 



 248 

فال يشك انظره بدهية حـال رؤيتـه يف واليتـه ، ملـا يـرى عليـه مـن الهيبـة 

 واجلالةل ، ل نه يهبره بأ نواره ، ويقهره بعجائب أ رساره . 

عنا ا ىل الكم الس يد عيىس قال : وهو أ حد أ راكن هذا الشـان ، رج 

وأ عالم طريـق الهـدى والعرفـان ، علـام وحـاال وورعـا وزهـدا ، الاكمـل يف 

ذكل ، وأ حد أ عياهنا متكينا ورئاسة ودالةل ، من ال مئة البارعني ، واملشـاخئ 

ا احملققني . أ مجع أ هل هجته عىل داللته ومش يخته ، وحصبه جامعـة وخترجـو 

به ، حصب يف بدايته س يدان وش يخنا اال مام معر بن عبد الرمحن العطـاس 

ختـذه  ، وترىب يف جحـره تربيـة العنايـة ال زليـة . واكن سـ يدان معـر املـذكور ا 

يرع  غامن هل ، فقيل أ نه يف حال الرعاية حصلت هل رعاية ، وذكل أ نـه لقـي 

لسـالم ، ردال يف ظل جشرة يف نوايح بـدلة حريضـة أ ظنـه اخلرضـ عليـه ا

 وأ نه أ عطاه شيئا أ لكه ففتح هللا عليه ونور بصريته . 

آن العظــمي حبريضــة بنظــر شــ يخه املــذكور ، وبعــد  نــه تعــمل القــرأ مث ا 

س تصـحبه معـه  ختذه س يدان معر رفيقا يف أ سفاره وأ يامن سـار ا  آن ا  ماخمت القرأ

ليــه خيدمــه وتــر  أ هــهل ، وجعــل ســ يدان معــر يريضــه  ، وصــار منقطعــا ا 

تحنه ابل عامل الشاقة حىت خترج وصار ذهبا خالصا ، وفـتح ابلرايضات ومي 

هللا عليــه الفتوحــات اجلــزيةل ، ومنحــه املنوحــات امجلــيةل ، ومل يلتفــت ا ىل 

يشء من أ مور ادلنيا ، بل قيل أ نه خرج من مجيع ماميلكـه ابلنـذر لشـ يخه 

املذكور . مث بعد ذكل جعهل س يدان معـر يعـمل القـرءأآن يف وادي معـد بقـرن 

 ل . املا

( وكذكل عمل يف غريها من بدلان وادي معد ، حىت بلغـين  قلت) 

ليقـوم يف  علـطأ ن الوادل معر نفع هللا به أ رسل الش يخ عيل املذكور ا ىل بـدل 



 249 

مسجدها ويعمل الصغار هبا ، فامتثل ماقال شـ يخه سـ يدان معـر ولبـث هبـا 

بدل يعين ماشاء هللا ، مث داء ا ىل حريضة زائرا هل فقال هل كيف حال أ هل ال 

 فقال الش يخ : بعثتين ا ىل بدل مابيهنم وبني الش يطان ا ال رضبة عىص . علط 

شــارة  رحتــل ا ىل معــد اب  ــا ا ىل الكم ســ يدان عيىســ قــال : مث ا  رجعن

س يدان معر وصار مدة يقـرأ  العـمل الرشـيف عـىل الفقيـه العـارف ابهلل العـامل 

ن هل ال ذاكر ، الرابين أ محد بن عـيل ابحبـري حـىت تفقـه وبـرع يف العـمل . واك

 وهل حرضات وأ ربعينيات وخلوات اليفرت عن اذلكر . 

شـارة شـ يخه احلبيـب معـر  مث بعد ذكل سافر عىل قـدم التجريـد اب 

قاصدا جح بيت هللا احلرام ، والـمتيل بـتكل املشـاعر العظـام ، وزايرة خـري 

ال انم ، ومقدم ال نبياء الكرام ، محمد عليه أ فضـل الصـالة والسـالم ، واكن 

سفر املذكور عىل غري زاد معلوم . وحصب يف سفره الس يد العـارف ابهلل ، 

 العامل الرابين : عيدروس بن علوي بن الش يخ أ محد احلبيش . 

قال الس يد عيىس بن محمد : أ خربين الس يد عيدروس املـذكور قـال 

، وهو  اخملا: اكن س يدا فاضال من السادة يقال هل حسني ابمقلف يف بندر 

 ابهلل أ رابب ال حــوال ، فــدخلت عليــه أ ان والشــ يخ عــيل بــن مــن العــارفني

عبدهللا ابراس املذكور ، فلام أ ن وقع برصه عليه وأ راد الش يخ عيل مصاحفته 

نهتره السـ يد وعنـف عليـه يف ذكل غايـة وأ خردـه وزجـره ابلـالكم ، ويف  ا 

هنـم خرجـوا  ابطن ذكل الزجر والعنف مصـلحة ظـاهرة للشـ يخ عـيل . مث ا 

د حسني وركـب الشـ يخ عـيل البحـر ، فلـام سـار صـاحب من بيت الس ي

السفينة رجع الس يد عيدروس ا ىل عند الس يد حسني قال هل : أ يـن الفقـري 
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ــ يد  ــرج الس ــه ورده ، خف لي ــرج ا  ــاطره أ خ ــد كرســان خ ان ق ــا  ــك ف اذلي مع

عيدروس فودده قد ركب ، فأ خرب الس يد حسـني بـذكل ، فتعـب وقـال : 

ال أ ان نرده . مفا لبثوا ق  ،  اخملـاليال حىت رجعت السـفينة بأ هلهـا ا ىل ماميكن ا 

وخرج الش يخ ا ىل بيت الس يد حسني فأ كرمـه كرامـة عظميـة ، ودـربه دـربا 

يرسـ سـفرمه وبلـغ ت اتما ، وقال : ايعيل أ نـت منظـور . مث ركـب السـفينة و 

احلج والزايرة . وحصلت هل كرامات خارقات ، وحـاكايت جعيبـات سـ يأ يت 

آخــر الرتمجــة املــ ن شــاء هللا وذكل ممــارواه تلميــذه ذكــر يشء مهنــا أ ذكورة ا 

الفقيه عبد هللا ابعباد صـاحب ادلوفـة يف مصـنف هل مفـرد بـبعض مناقبـه 

 وأ حواهل . 

ومما ذكره الس يد عيىس املذكور وبعض ذكل رويناه عن من أ دركنـاه 

ممن مسع منه وأ خذ عنه مـن مشـاخئنا مـن أ والد سـ يدان احلسـني وغـريمه ، 

لـهيم ، وحمـوال يف ومن أ والد الش يخ عيل ا ملـذكور كـام سـرتى ذكل معـزوا ا 

س ناده علهيم ، ومن ذا يعد القطر أ وحييص الرمل ، وذكل فضل هللا يؤتيه  ا 

ىل  نـه خـرج ا  من يشاء وهللا ذو الفضل العظمي . قـال السـ يد عيىسـ : مث ا 

حرضموت بعد قفوهل من احلج وأ ىت ا ىل بـدله حريضـة حلرضـة شـ يخه معـر 

 بسكون دوعن .  بن عبد الرمحن ، فأ مره

( وبلغين أ نه كره فراقه واس تعفاه من السكون بدوعن رغبـة  قلت) 

ال  ن أ ردت دوعـن وا  منه يف مشاهدة حمياه امجليل ، فقال هل س يدان معر : ا 



 251 

 دهرسريتك ا ىل 
1

، فامتثل أ مره وأ ذن هل يف نرش ادلعـوة يف هجـات  وعرما

ن أ هـل دوعـن ال رض ، وأ قبل عليه عامل الحيىص ، وختـرج بـه جامعـات مـ

وغريمه ، وقصده الناس من لك انحية للزايرة من أ هل حرضـموت وغريهـا 

من السادة القادة أ ل أ يب علوي وسائر الناس ، حىت أ خربين الثقة الصادق 

ال مني قال : أ خربه أ محد بن املعمل سعيد ابسودان قال : مسعـت مـن بعـض 

لـون : أ هنـا حصـلت املرجفني املذيعني املشـ يعني ابلفاحشـة يف املـؤمنني يقو 

بني س يدي عبد هللا احلداد وبني الش يخ عيل بن عبد هللا املذكور وحشـة 

وقطيعة ، فلام زرت س يدي عبدهللا احلداد سأ لته عن ذكل فقـال : حاشـا 

هللا أ ن يكون بيننا وبينه يشء مما ذكروا ، وهل مزيتان ال وىل : أ نـه داع ا ىل 

لبيـت النبـوي . مث قـال سـ يدي هللا ، والثانية : أ ن طريقتـه طريقـة أ هـل ا

عبد هللا : أ ان ملا زران دوعن أ ول زايرة قصدان الشـ يخ عـيل املـذكور ، فلـام 

دخلنا عليه مل يقم لنا وتركنا نقبل يـده ، وأ خـذ الفيجـان قبلنـا وصـىل بنـا ، 

فوقع يشء من ذكل يف خواطر أ حصابنا ونفـرت نفوسـهم منـه ، فقلـت نعـم 

ن مقام الش يخ يقتيض ذكل . قال : فلام جيئنا دوعن مـرة أ خـرى مل نقصـد  ا 

الش يخ عيل املذكور خش ية عىل أ حصابنا أ ن يقعوا فامي ليس هلم بـه عـمل ، مث 

قدر هللا لنا اال جامتع به يف مسجد الش يخ سلامين فتقـدم بنـا يف الصـالة ، 

                                                           

1
بضم وسكون : واد مشهور يف غريب حرضموت ، تشلك بدلانه أ حد املراكز  –دهر   

ىل الشامل الرشيق  اال دارية التابعة ملديرية عرما من أ عامل حمافظة ش بوة ، وهو يس يل ا 

وينهتىي يف الرمةل ، ويسكنه أ ل معرو من أ ل بلعبيد يف نوعه واخلشاوة وأ ل بريك أ ل عبد 

الرحمي يف مطره ، وأ ل عيل بن أ محد بن بريك يف اخلر ، وأ ل حممييد يف مطره . اهـ 

دام القوت.  ابختصار من كتاب ا 
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فهم بعض احلـارضين أ ن يـوخره غـرية لنـا ، خفطـف برصـه يف احلـال ، فلـام 

كل اال نسان مبا جرى هل مع مهه مبا مه بـه ، فقلـت قضيت الصالة أ خربين ذ

 هل امحلد هلل يف النظر وال يف غريه . انهتى  . 

ن الش يخ عيل ظهر مبظهر عظمي ، ورىق مرقـا جسـ مي ، وذكل  مث ا 

يف زمن س يدان معر ، وأ ذن هل يف تلقني اذلكر عىل طريقته ملن طلبه منـه ، 

ــارات الفــال ــهيم أ م ــة ، وظهــرت عل ــه جامع ــتلقن عن ح وعالمــات النجــاح ف

وهذبهتم نظراته ، ومعهتم نفحاتـه ، وغشـيهتم براكتـه ، وشـاع ذكـره وذاع ، 

 وامتلت به القلوب وال سامع .

ذا المتس منه أ حد تلقني اذلكر أ و  واكن س يدان معر ريض هللا عنه ا 

التحكمي يف الغالـب يشـري ملـن الـمتس منـه ذكل ابل خـذ عـن الشـ يخ عـيل 

أ ن ذكل عىل سبيل النيابة عنـه ، ففـتح هللا عليـه  املذكور ، ويفهم الطالب

 خبريي ادلنيا والآخرة مبنه وكرمه ، وجزيل قسمه . انهتى  . 

رجعنا ا ىل ماذكره سـ يدان عيىسـ يف ماترمجـه بـه قـال : واكن ريض 

هللا عنه ونفع به اكئنا ابئنا متصال منفصال ، بلـغ ذروة الكـامل ، وانل رتبـة 

لني ، وال فاضل املشمرين العـارفني ، التأ خـذه يف الردال ، من العلامء العام

هللا لومــة المئ ، قــوالا ابحلــق يصــدع بــذكل يف حنــور الظلمــة مــن امللــو  

وال مراء مفن دوهنم ، يبارش هنىي املنكر وال مر ابملعروف بيده . وذكل ل نه 

ــوال ،  ــع ال ح ــاكن اليشــهد ا ال هللا يف مجي ــان ، ف ــات اال مي ــال درد ــغ أ ع بل

ادث ال هوال . واكنت هل اليد الطـوىل يف الـالكم عـىل لسـان والحتركه حو 

 السادة الصوفية العارفني نةرا ونظام . 



 253 

وهل مصنفات يف احلقائق ، مـن ذكل رشحـه العظـمي اذلي فـاق بـه 

شـارة يف طهيـا  رشاح احلمك العطائية ، قال يف خطبته : حصلت يل بذكل ا 

بـن عبـد الـرمحن  بشارة ، من قطـب زمانـه ، وصـدر أ وانـه ، سـ يدان معـر

العطــاس ، قــال : ومــا رأ يــت قبــل ذكل شــيئا مــن رشوح احلــمك ا ال رشح 

الش يخ ابن عباد ، ورأ يته كثريا يذكر دليات املنقول ، وواحضـات املعقـول 

آخـذه بـال تقليـد .  ، وأ ما أ ان فأ نتظر مايلق  يف الفؤاد مـن فـيض الـوداد ، فأ

ن احلمك العطائية وقد صدق فامي نطق . حىت قال س يدان معر نفع هللا  به : ا 

ال هـذا الرشـح ، يعـين رشح الشـ يخ عـيل املـذكور . وهل  عذراء مل يفتضـها ا 

كتاب سامه :  مشاكة الفكر يف حقائق اذلكر ، ورشح عىل لكـامت سـ يدان 

احلسـني بـن أ يب بكـر بــن سـامل الـيت مسعهـا منــه سـ يدان معـر وأ شـار عليــه 

من كرامات سـ يدان معـر  برشهحا . وتقدم ذكر يشء منه يف فصل احلاكايت 

 قبل هذا . 

رجعنا ا ىل ماذكره احلبيـب عيىسـ احلبيشـ يف ترمجتـه للشـ يخ عـيل 

املذكور قال : وهل رشح عىل قصيدة الش يخ القطب أ يب بكر  بـن عبـد هللا 

 العيدروس اليت أ ولها : 

 مامثلها حمبوب   ماحسن يعشق غري حسن لبىن  

اس ، وهل وصــااي وهل أ يضــا رشح عــىل مهزيــة الشــ يخ أ يب محرطــ

دامعة انفعة عزيزة ال لفاظ ، وهل أ يضا اتئية عظمية ، وهل كتاب رشح عـىل 

راتــب ســ يدان معــر ســامه ) تنبيــه الغافــل وتــريق الواصــل ( قلــت : وقــد 

أ وردانه بكامهل ممزودا متفرقا يف املواضع ، متقدما عىل ما وضعناه مـن رشح 

مـن هـذا الكتـاب ،  راتب س يدان معر عـىل مـا سـ يأ يت يف النصـف الثـاين
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وأ وحضنــا اال شــارة ا ىل ذكل يف خطبــة النصــف الآيت  املــذكور وفيــه خامتــة 

مفيدة قـدمناها أ يضـا يف الفصـل ال خـري مـن مناقـب سـ يدان معـر يف هـذا 

عادهتـا  يف الثـاين ملـا يف النفـوس مـن  النصف ال ول فاس تغنينا بذكل عـن ا 

 عادات . ملل ةاملعادا

ــت)  يــب عيىســ قــال : واكنــت تأ تيــه ( رجعنــا ا ىل الكم احلب  قل

الفتوحات من لك ماكن ، واكن بشاشـا ابلزائـرين ، مكرمـا للوافـدين . وهل 

حرضات حمظورات ، ومجوعات متبوعات . واكن ينتقـل ا ىل زايرة الشـ يخ 

 الكبري الويل الشهري سعيد بن عيىس العمودي ا ىل بدلة قيدون .

ب رجـب أ ظـن ( وينتقل يف شهر هللا احلـرام الفـرد ال صـ قلت)  

ذكل يف مالث مجعة منه املسـامة عنـدمه مجعـة ابيزيـد ، وينتقـل معـه غالـب 

ذا قـارب بـدل قيـدون وهـو وسـط النـاس  أ هل ال ميـن حـىت حـىك يل أ نـه ا 

فيدخل أ وهلم الـبدل والشـ يخ يظهـر عنـد خرابـة السـوداء ، حـىت بلغنـا أ ن 

قـد حسـد مجعة ابيزيد املذكورة مسيت مجعة ابراس يف زمانه من كـةرهتم . و 

عىل ذكل من هجة ادلوةل وحصـل عليـه أ ذى مـن هجـهتم وبـدت النقمـة يف 

ال من اتب وندم . ولعـل القصـة الواقعـة يف ذكل سـ تأ يت  من تعرض ذلكل ا 

ذا داء قيدون جيمتع عنده مجع كثـري ،  يف فصل احلاكايت لكراماته . فاكن ا 

آءة املـودل ويقرأ  مودلا يف مسجد قيدون تكل الليةل يف الليـل ، مث يـأ مر بقـ رأ

أ يضـا بعـد صــالة الصـبح . والعمــل يف هـذا الزمـان يف قيــدون لـيةل امجلعــة 

آءة املـودل عـىل ماسـار عليـه الشـ يخ عـيل املـذكور وأ مـر بـه  وصبحها يف قرأ

 ريض هللا عنه . 
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رجعنــا ا ىل الكم احلبيــب عيىســ قــال : واكن أ يضــا يــزور نــيب هللا 

مـذة ومريـدون وفقـراء هادون وذكل ليةل النصف من شعبان . واكن هل تال

ليه ، الخيرجـون عـن أ مـره وهنيـه . واكن أ ورع أ هـل  منقطعون ا ىل هللا مث ا 

ال  زمانه ، وأ وحد الناس يف الورع ، حىت أ نـه اكن اليقبـل مـن أ حـد شـيئا ا 

 ماحتقق حهل . 

( وقد قيل يل أ نه مل يسامح أ حدا بأ خذ شيئا منـه اكئنـا مـن قلت ) 

حلم من السوق وفيه شـ هبة ومل يشـعروا  اكن ، حىت أ نه لو أ خذوا هل شوكة

بذكل أ وعلموا وسكتوا أ طلعه هللا عىل ذكل ومل يأ لكه ، ويقـع يف روعـي أ ن 

ليـه  حدة ورع هذا الش يخ وأ مثاهل مـن أ هـل الكشـف واال طـالع  املشـار ا 

ــبلمك مــن ال مم أ انس ) بقــوهل صــىل هللا عليــه وســمل   لقــد اكن فــمين اكن ق

نهحمدثون فا ن يكن يف أ ميت أ حد ف ) وبقوهل صـىل هللا عليـه وسـمل  ( معر ا 

تقوا فراسة املؤمن نه ينظر بنور هللا وينطق بتوفيق هللا ا  ن دقـة ورع  ( فا  ا 

منا هو صيانة حلدق بصائرمه أ ن يقذهيا أ ظالم احلرام وخبـار الآمام ،  هؤالء ا 

ذا وقعت علهيا الظلمة وصـادفها القـذا حصـل علهيـا  ن احلدقة الظاهرة ا  كام ا 

عهــا اال بصــار ، وهــذا هكــذا . وقــد تتبعــت ابال ســ تقراء أ حــوال ال ذى ومن 

منـا  لتبـاس والريـب أ ن دقـة الـورع ا  السـلف واخللـف وظهـر يل مـن غـري ا 

تكون ل هل الكشف واملعاينة واليقني وأ هـل النظـر بعـني البصـرية وصـفاء 

 الرسيرة . وهللا أ عمل .

ن رجعنا ا ىل الكم الس يد عيىس قـال : واكن الفقيـه محمـد بـن سـلامي

ابحويرث يبجهل ويرغب يف حمبته وجيري تصانيفه عـىل قـانون محمـود ، اكن 

ذكل من هجة اللغة . وقد اكن س يدان معر يسمي هذا الفقيـه املـذكور انرص 
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ادلين ، واكن لك من اعرتض عليه أ عـين الشـ يخ عـيل يف يشء مـن أ عـامهل 

 أ وعىل فقرائه اليلق  من هللا خريا . 

آذنتــه  )يس ( وذكل للحــديث القــدقلـت )  مـن أآذى يل وليــا فقــد أ

قال اال مـام ابـن جحـر يف التحفـة : وخيـتص حـرب  ( ابحلرب أ وقال ابحملاربة

هللا جبنسني من الناس ومه : أآلكوا الراب ومؤذي الويل . أ وكام قـال . انهتـى  

 . 

وقد جرت للش يخ عيل املذكور وقائع مـع جامعـة تعرضـوا هل ابل ذى 

يف ذكل ، فهم بعضـهم بقـتهل ولكـن حرسـه هللا فانتقم هللا مهنم حىت ابلغوا 

بعنايته ، وحفظه بالكئته ، كام حفظ رسوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل من 

ليه صاحب اهلمزية بقوهل :   اذلين مهوا بقتهل كام أ شار ا 

 ـف وفاء وفات الصفواء   مه قوم بقتهل فأ ىب السيـ  

آمنوا أ ذكـروا نعمـت هللا  } اي أ هيا اذلينوقد امنت هللا عليه بقوهل تعاىل  أ

ليمك أ يدهيم فكف أ يدهيم عنمك { َّ قوم أ ن يبسطوا ا  ذ مهم عليمك ا 
1
الآية . وملا اش هتر  

س يدان الش يخ عيل املـذكور يف وادي دوعـن املشـهور خامصـه غالـب أ هـل 

ــادة  ــاء الس ــن أ بن ــن ، م ــر وادلي ىل الفق ــا لك منســوب ا  ــوادي وخصوص ال

 ىل قتهل وسلمه هللا تعاىل مهنم . واملشاخئ الصاحلني ، ورمبا متالوا ع

وأ ما جامعة من أ هل حوطـة الـرابط فـا هنم اكنـوا أ وال يعوقـون عنـه 

الناس واحلواجئ ، ولكهنم يف أآخر الوقت أ قبلـوا وقبلـوا . واكن الشـ يخ عـيل 

ن الناس تعادوا لنا وأ حربـوان امجليـع ولكـهنم  املذكور يقول يف أآخر الوقت : ا 

                                                           

1
 املائدة  11الآية :   
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ال مثانيـة أ نفـار فـا هنم بعـدمل  ساملوان وصاحلوان ، وأ قبلوا ابلقبـول علينـا امجليـع ا 

يقابلوا بل مه ابقـني بعـد عـىل املقاطعـة واملـدابرة ، ومه أ ربعـة اذلي مه مـن 

قباهلم قد انقطع ، واخلري من هجهتم قـد امتنـع ،  أ هل اخلريبة ، فالرداء من ا 

حتيـال . وأ مـا ال ربعـة اذلي  قباهلم حبال ، والحبيةل وال ا  مه مـن فال يرىج ا 

قباهلم ابيق ، ومىت أ قبلوا قبلوا .   أ هل الرابط فالردا من ا 

ــن أ ل ابعشــن  ــرأ ة م م ــذكور خطــب ا  ــروى أ ن الشــ يخ عــيل امل وي

ابلقرين وعقد هبـا ، فلـام اكن لـيةل ادلخـول قـام هل جامعـة مـن بـين معهـا أ ل 

ابعشن املذكورين وخرجوا علهيا ومنعوه من ادلخول هبا ، ولكفوه طالقهـا . 

ك هللا ا ىل شدة هذه العداوة وقوة هذا الصـرب علهيـا . وقـد قـال فانظر رمح

س يدان الش يخ عيل بن عبد هللا الشاذيل الكبري : عالمة الصديقية العظمـ  

 كةرة أ عداهئا مع الصرب علهيا . انهتى  . وهللا أ عمل . 

ذا قــرأ   رجعنــا ا ىل الكم احلبيــب عيىســ قــال : واكن الشــ يخ عــيل ا 

آن قـل أ ن أ حـدا يسـمع خالصـه يف  القرأ ال وخيشـع حلسـن صـوته وا  آءتـه ا  قرأ

ذا قــرأ  جيهــر بصــوته حــىت أ نــه يســمعه أ هــل قلــت ذكل . )  ( قــالوا واكن ا 

الرش يد وهـو يقـرأ  ابخلريبـة يف مسـجد سـلامين املبـار  املشـهور . واكن يف 

آية من أآايت هللا الباهرة يف ذكل . انهتى  .   حسن الصوت أ

ن دامئـا معمـور ال وقـات رجعنا ا ىل الكم احلبيـب عيىسـ قـال : واك

ال يف  بأ صناف الطاعات من حـني نشـأ  وهـو عـىل ذكل ، الخيلـو هل وقـت ا 

خري . وهل جملس بعد صالة العشاء مع الفقراء يقـرءون راتـب سـ يدان معـر 

والتوحيد بعده ، ويقرءون احلـزب املرتـب املعـروف يف اجلهـة ، يعـين مـن 

ىل العشاء والصبح كذكل . واك آن بعد املغرب ا  ن جملسـه حمفوفـا ابلنـور القرأ
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، التذكر فيه ادلنيا أ صال . وهل مذاكرات مليحـة يف أ صـناف العلـوم تطـرب 

السامعني ، فرتامه لها خاشعني ، ومن تأ ثريها دامعـني . قـل أ ن تسـمع مـن 

( وذكل دلوام اال خالص . للحـديث قلت غريه لطراوهتا وعظم حالوهتا . ) 

فجرت ينـابيع احلمكـة مـن جوانبـه النبوي  ) من أ خلص هلل أ ربعني صباحا ت

 ومن قلبه عىل لسانه . انهتى  . 

شـارته  قال وقد خرج زائـرا ا ىل حرضـموت يف زمـن سـ يدان معـر اب 

وزار نيب هللا هود عليه السالم ، واجمتع جبامعـات مـن السـادات يف تـرمي 

وعينات ، وذكل قبل خروج الزيدية ا ىل حرضموت . وزار أ يضا مرة مانية 

ع أ هل حرضموت عليه والمتس منه اخلاص والعام ، وطلبـوا بعد ذكل فاجمت

لبــاس والتلقــني وغــري ذكل .  وهل زايرات ا ىل حريضــة  ) قلــت (منــه اال 

 لس يدان معر يف حياته وبعد وفاته يف جامعة من أ حصابه . انهتى  . 

ذا أ ىت رضحي ســـ يدان معـــر يلكمـــه منـــه هجـــارا فيســـمعه  واكن ا 

همونـه ، وقـد قـال مـرة للزائـرين بعـد أ ن احلارضون يتلكم بالكم عرباين اليف 

تلكم بالكم عرباين مـايفهموه ، امحلـد هلل قبلنـا فـيمك امجليـع . انهتـى  . قـال : 

وزار س يدان معر يف جامعة من مريديه فعمل السلطان املسدد ابهلل عيل بـن 

بدر الكثريي فركب ا ىل بدل حريضة وزار س يدان معر واجمتع ابلشـ يخ عـيل 

 . انهتى  

نــاكر عليـه فهيــا ، وبلغـين  أ نــه وعظـه وزجــره عـن أ مــور واهجـه ابال 

واكشفه بأ مور اكن خيفهيا . وقابهل كـام يقابـل أ هـل الصـدق قـبهل والة ال مـر 

اذلي فازوا ابلتوا ي ابحلق والتوا ي ابلصرب ، وانلـوا مثـرة أ فضـل ال عـامل 

}ايبـين أ مق الصـالة اليت يه لكمة حق عنـد ذي سـلطان دـائر عـىل معـىن : 
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ابملعروف وأ نه عن املنكر واصرب عىل ما أ صابك ا ن ذكل من عزم ال مور {وأ مر 
1
 .

ن شـاء هللا تعــاىل يف ذكل . وبرشــه  وهل معـه حاكيــة سـ يأ يت ذكرهــا قريبــا ا 

بفتوح بندر الشحر احملروس هل فـاكن ذكل . واحلاصـل أ ن السـلطان عـيل 

فعتـه يف بن بدر تعلق به غاية التعلق ، وانطوى فيه مبحبة اكمـةل فـاخرة ، ن 

ادلنيا والآخرة ، كام رأ ى ذكل يف املنام بعض ش يوخنا من السـادة الكـرام . 

ن شـاء  وسوف تأ يت اال شارة ا ىل مجيع ذكل مبسـوطة يف بعـض احلـاكايت ا 

 هللا تعاىل .

ــامتع   ــد أ ن حصــل للســلطان اال ج ــزايرة بع ــذه ال ــه يف ه ــل أ ن وقي

ه ببدل حريضـة : ابلش يخ قال لس يدان احلسني بن معر واكن ا جامتعهم يف بيت

ايســ يدي مــرادان نعطــي أ والد الشــ يخ عــيل فرســا مركــواب ، فــأ خرب الشــ يخ 

فعل هلـم خطـا  بذكل فقال : مالنا حادة ابملركوب ، فقال س يدان احلسني : ا 

يف جتربة 
2
ماهلم يف حريضة أ ن اليطالبوا بيشـء مـن هجـة ادلوةل ، ففعـل .  

آمني .  وهو ابيق ا ىل الآن . زادمه هللا رشفا يف ادلارين  مبنه وكرمه أ

قامتـه بـوادي دوعـن ال ميـن املبـار  ، ذي  مث اس مترت واسـ تقرت ا 

ال لصالة امجلعة ،  الفضل اذلي اليشار  ، ببدل اخلريبة مالزما بيته الخيرج ا 

يقصده الزائرون ال لامتس الرباكت وفيض النفحات . وقـد أ خـذ عـن الشـ يخ 

ر تلقــني اذلكــر عــيل املــذكور غالــب اذليــن أ خــذوا عــن شــ يخه ســ يدان معــ

واال لباس واملصاحفة ، وذكل بأ مر س يدان معـر يـأ مرمه ابل خـذ عـن الشـ يخ 

                                                           

1
 لقامن 17ة : الآي  
2
 التجربة هو اال عفاء عن ماتأ خذه ادلوةل من أ موال الرعية  ) الرضيبة ( أ ومامعناه 
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عيل نيابة عنه . فبقي بتكل اجلهات يدعو ا ىل هللا عىل بصرية تسعا وأ ربعني 

ســ نة حــىت اختــار هللا هل دار البقــاء والنعــمي ، واملــكل املقــمي ، فقبضــه ا ىل 

ذ اكن لقـاء حرضته ، وأ سكنه رفيع جنته ، وأ مكل هل بلق ائـه جزيـل منتـه ، ا 

 هللا ذي اجلالل ، غاية قصوى طلب الردال أ هل الكامل . 

أ يضا فهذا أآخر ما أ ورده الس يد عيىس بـن محمـد احلبيشـ  ) قلت (

مع زايدة أ لفاظ كثرية وحذف مثلها ملقاصد الختفـ  عـىل ذي بصـرية . وقـد 

سـ يأ يت ذكـر نهبنا عىل الغالب ، والقصد ا سامعك فواضـل هـذه املناقـب . و 

 اترخي وفاته يف احلاكية اخلامسة وال ربعون بعد املائة .  
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 ( يف ذكر يشء من كراماته مما ذكره الس يد عيىس وغريه . فصل) 

 } احلكاية الثالثة واألربعون بعد املائة {
حــىك الســ يد املــذكور يف كتابــه قــال : أ راد ردــل مــن أ هــل وادي 

انء يرشـب فيـه ، فوضـع مف دوعن أ ن يرشـب مـن قربـة فهيـ ا مـاء ومل جيـد ا 

القربة يف فيه ليرشب واكنت فيه وزغـة ، فلـام جـرى املـاء ا ىل فيـه دخلـت 

تكل الوزغة جوفه ، فبقيت تدلغه وتؤذيـه ، وتـأ ذى هبـا غايـة ال ذى لكـةرة 

حركهتا يف بطنه ، فأ ىت ا ىل بـدل اخلريبـة قاصـدا للشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا 

ربكته وأ حل عليه يف ذكل ، مفسـح الشـ يخ عـىل بطنـه ابراس طالبا للشفاء ب

وقال : خترج هذه الساعة ، مفامالت يـد الشـ يخ مـن بطنـه حـىت خرجـت 

تكل الوزغة عياان . انهتى  مانقلته مما مجعه السـ يد عيىسـ بـن محمـد احلبيشـ 

آمني .   نفع هللا هبم أ

) قلت ( وأ خربين جامعة من أ والد سـ يدي الـوادل حسـني وغـريمه 

اكن س يدان معر نفع هللا به كثريا ماميتحن الش يخ عـيل بـن عبـد هللا قالوا : 
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بتداء أ مره ابلرايضات الشاقة عىل النفس ، فاكن حيمهل ال عامل  ابراس يف ا 

) بعـني  عنيبـاتالشاقة حىت أ نـه خـرج معـه ذات يـوم ا ىل ماكنـه املسـم  

هممةل ونون ومثناة من حتت وابء موحدةِ بعدها أ لـف ومثنـات مـن فـوق ( 

جحل
1

حلروممعروف من حمارث 
2
يف أ وان دـذاذ املـومس وحصـاده ، واكن  

ليـه مـن لك مـاكن  هنا  بيت لطيف جيلس فيه س يدان معر وتأ تيه الناس ا 

، فلام اكن حضوة الهنار قريبا من وقت القيلوةل يف يوم صـائف شـديد احلـر 

أ نصدقال للش يخ عيل : مق لهذا اجلرب 
2
قصبه ، فقام الشـ يخ عـيل مرسـعا  

ليه ، فقال هل : حزمته قال ال ! فقال هل : أ رجـع حزمـه ونص د قصبه مث أ ىت ا 

ليـه  ليه فقال هل عددته ؟ فقـال ال ، فقـال مق عـده فعـده ، مث أ ىت ا  . مث أ ىت ا 

فقال : صونته
1

ليـه وقـد  ؟ فقال ال فقال هل مق صونه ، قـال فصـونته . فـأ ىت ا 

 برد حر الشمس . انهتى  . 

لتقــاط مــن مصــنف الفقيــه  عبــد هللا بــن معــر ابعبــاد اذلي وهــذا ا 

صنفه يف مناقب س يدان معر والش يخ عيل املذكور . قـال رمحـه هللا وتقبـل 

منــه بعــد كــامل خطبــة كتابــه املــذكور : وبعــد فقــد ســأ لين بعــض خــواص 

اال خوان ممن مش عرف العرفان ممن التسعين خمالفتـه لسـ بقه يف سـنن هـذا 

                                                           

1
 احلجل هو ماكن الزراعة  
2
قرية قريبة من حريضة يسكهنا أ ل ابعرش وبعض من ذرية احلبيب سامل بن معر بن عبد   

وهل زايرة س نوية يف  هللا بن معر العطاس املتوىف ابلشحر واملدفون هبا وعليه قبة عظمية

 شهرحمرم احلرام مشهورة خاصة عند أ هل الساحل
2
 أ ي أ حصد  
1
 صونته أ ي مجعته عىل بعض  
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أ ضع هل طرفا مـن كرامـات امليدان ، لوجوب طاعته كطاعة السلطان ، أ ن 

الشـ يخ العـارف ابهلل ، مـريب الســالكني ، وكعبـة قصـاد املريـدين ، وقــبةل 

ــه ، حبــر املعــارف  ـه وأ وان ــه ، وأ وحــد عرصـ أ رواح الواصــلني ، قطــب زمان

واحلقائق ، ومعدن العلوم وال رسار الرابنية ، وفاتق رتق علـوم املاكشـفات 

آت خزائن الغيوب ، أ يب محمد عيل بن عبـد هللا بـن أ محـد بـن معـر  من خمبأ

ابراس ابن همدي ، نسـ بة ا ىل قبائـل مـن العـرب العـرابء ، ودل ريض هللا 

ىل أ ن  حبريضة قرية من قرى وادي معد جبهة حرضموت المين ، ونشـأ  هبـا ا 

بلغ وسكل الطريق عىل يد ش يخه قطب زمانه الس يد العارف ابهلل معر بن 

غـت عليـه مشـوس املعـارف عبدالرمحن العطاس ابعلوي ، والزمـه حـىت بز 

وال رسار ، والحــت عليــه بربكتــه لــواحئ ال نــوار ، وصــار علــام للمهتــدين ، 

ــد والتس تقىصــ .  ــوامل الحتىصــ والتع ــه ع لي ــال ا  ــدين ، وم ــدى للمقت ومقت

وظهرت علهيم أ نواره ، وبدت فـهيم أ رساره . مفـهنم مـن بلـغ رتبـة القطبيـة ، 

ال أ هـهل ، نفـع هللا هبـم ومهنم من بلغ رتبة البدلية ، وغري ذكل ممـا  اليعرفـه ا 

آمني .   أ

مث قال يف موضع أآخر من الكتاب املذكور بعد أ ن عـدد أ شـ ياء مـن 

كراماته مما وقع هل ولغريه . وأ ما ماياكشـفين بـه مـن اخلـواطر فـال يـاكد يعـد 

والحيرص حبد . ولو بسـطت الـالكم عـىل ذكل السـ تغرق الوقـت . قـال : 

ة فـاكن أ شـفق عـيل وعـىل مـن دليـه مـن ولقد حصبته قريبا من ثالثني س ن

الــوادل احلــين . وهل ريض هللا عنــه مـــذاكرات عظميــة يف احلقيقــة وعلـــوم 

ذا ودد أ عيـان أ رابهبـا ، عطفـت راكبـه عـىل أ سـقاهبا ،  الكشف ، الس امي ا 

وحبره اليزال يقـذف جبـواهر املعـارف . قـال : وقـد أ ابن وأ ظهـر ابلكشـف 
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ال  لنفــوذ بصــريته يف مجيــع العــوامل ، فهــو كثــريا مــن قبــور ال وليــاء ومــاذا  ا 

ساموي وأ ريض وبرزيخ . وهل ريض هللا عنه ا جامتعات بأ هل اخلطـوة مـن 

آن . واكن  آيتـه مـن القـرأ الس يارين واملقميني . واكن خيرب لك خشـص مبقامـه وأ

لـهيم والعصـاة  ذا رأ يت أ رابب ادلوةل واملنتس بني ا  أآخر معره يقول لنا : ا ين ا 

ن رواحئهــم تــؤذيين كــام يتــأ ذى اال نســان براحئــة ال أ رى هلــم وجوهــا أ بــد ا وا 

ين أ لكمهم وال أ رى هلم وجوها ، فأ صرب عـىل جمالسـ هتم بـني  اجليفة املنتنة وا 

ــرى بعــض  ــهيم رمحــة . واكن ي ـــزل عل ــة ، أ وين ــرزقهم توب ــل هللا ي ــدي لع ي

ذا  ادلاخلني عليه انحـال دـدا لكـةرة اذلنـوب املتحمـل لهـا ، واكن ادلاخـل ا 

ال وهـو يـبيك أ ويضـحك ، وذكل ل ن لك داخـل عليـه دخل عليه الخي رج ا 

خيربه مبا انطوت عليـه فطرتـه يف سـوابق ال زل ، فأ نـه يـذكره سـابقته مـن 

القبضتني ، أ مـا روح ورحيـان فيضـحك ، وأ مـا مسـوم ومحـمي فيـبيك . فهـو 

نسـان رأ ى نفسـه فيـه مبـا هـو عليـه .  ذا واهجـه ا  آه ، فا  آة املصقةل ملن رأ اكملرأ

ال اكبر المكل من ال ولياء ، وهو رس قوهل عليه الصالة والسالم وهذا مقام 

آة املؤمن ( قال واكن ماكحفـا عـن أ هـل وقتـه قامئـا حباميـهتم مـن  ) املؤمن مرأ

ــا  ــب اال نســان مب ــول ا ين أ رى قل ــا . واكن يق ادلوايه العظــام ظــاهرا وابطن

احتــوى عليــه مضــريه كــام أ رى الشــريج يف البطــة الصــافية  . ) قلــت ( 

ليـه بقـوهل تعـاىل وال  } شريج يف البطة هو السليط ] الزيت [ وهو املشـار ا 
وجشرة خترج من طور سيناء تنبت ابدلهن وصبغ للآلكني {
1
  . 

                                                           

1
 املؤمنون  20الآية :   
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ــذه  ــروة ه ــن مل يمتســك بع ــوهل : م ــه ق ــه ريض هللا عن ــن الكم وم

( يعين ابلعروة أ خذ تلقـني اذلكـر عـن قلت العصابة الناجية خيف عليه . ) 

 النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل . وقال أ يضا : مـن ش يخ يس ند طريقته ا ىل

آداب املتأ دبني من أ هل الطريق مل تمثـر جشـرة قلبـه ، ومل حيصـل  مل يتأ دب بأ

عىل طائـل مـن معـهل . ل ن أ هـل هـذه الطريـق هـذبوا أ خالقهـم ، وصـفوا 

رسائرمه فهـم يف أ عامهلـم اكئنـون ابئنـون ، ومه عـىل بصـرية مـن رهبـم فـأ ىن 

 أ وشـائبة مـن شـوائب مفسـدات ال عـامل ، ل ن حمبـوهبم تدخل معلهم عـةل

نصــب بصــائرمه ، فبــه يتحركــون ، وبــه يســكنون ، وبــه يســمعون ، وبــه 

يبرصون . حققنا هللا بذكل ، وسـكل بنـا سـبيل أ ولئـك . ذكل فضـل هللا 

ن  يؤتيه من يشاء . قال : وأ ما مـن مل يأ خـذ ال دب مـهنم فيبقـ  بطـال ، وا 

ميانـه مل تسـق مبـاء الـوداد متادى معره وطال ، ولـو  بلـغ مـابلغ ، ل ن جشـرة ا 

واال جتبــاء واال صــطفاء . فــال ل عــامهل حاصــل ، وال ل حــواهل انئــل . بــل مه 

حتــت العــادات حمجوبــون ، وعــىل ممــر الزمــان ســاهون ، وبزخــارف ادلنيــا 

 قلـتالهون ، وعىل جيفهتا وأ نتاهنا مهتافتون ، وعىل حتصيلها جمنونـون . ) 

هنم عن رهبم يومئذ حملجوبون }( ويزاد هنا  { الك ا 
1
ليـه راجعـون   ان ا  فا ان هلل وا 

ان ا ىل ربنا ملنقلبون .   ، وا 

وقال ريض هللا عنه : الرس لك الرس يف مراقبة هللا تعـاىل ظـاهرا 

ن قلت حراكت الظاهر ، ل ن املريد الصادق يكون دأ بـه املراقبـة  وابطنا وا 

ادة ، أ وعىل أ ي حال اكئن مـااكن هلل يف لك تقلباته سواء اكن يف عبادة أ وع

                                                           

 املطففني  15اآلية :   1
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شارة ا ىل مقام اال حسان ، وهو أ ن تعبد  ويف أ ي زمان وماكن . وهذا منه ا 

هللا ك نك تراه . احلديث . انهتى  مانقلته مما ترمجه به تلميذه الفقيه عبد هللا 

ابعباد مع زايدات فيه كام س بق عىل غالهبا التنبيه ، وسوف تـأ يت حـاكايت 

 لفقيه املذكور . نقلناها من كتاب ا

 } احلكاية الرابعة واألربعون بعد املائة {
أ خربين ددي الش يخ الرشيف الفقيه العالمة عبد هللا بـن حسـني  

بن معر العطاس قال : ملا وصل الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس املـذكور 

ذ ذا   زائرا لس يدان معر بعد وفاته ، وصل ا ىل محيشه وأ مىسـ هبـا وحنـن ا 

دتك الرشيفة عائشة بنت سامل وضعت بـوادل  احلسـن بـن هنا  ، ل ن د

عبدهللا ، فاتفق وصول الش يخ عيل حني وفاها من ال ربعني ، فعزمنا حنـن 

وهو من محيشه قاصدين حريضة ، فلـام كنـا يف أ ثنـاء الطريـق واكن وادل  

احلسن حتمهل صبية ) يعين خادمة ( فـاكن البعـري اكد يلحقـه فيعضـه وهـو 

، خفافت وادلته عليه أ ن يعضه البعري فصاحت ، حفينئذ قال  بيد تكل املرأ ة

انث  نه عاده يكرب وتأ تيه ذرية كثرية ذكور وا  لها الش يخ عيل : الختايف عليه فا 

ىل القبـة  ان ملا بلغنا ا ىل بدل حريضة تلقاه س يدي الوادل احلسني ا  . قال : مث ا 

ن الشـ يخ حتت البالد يف جامعة مـن السـادة وغـريمه ، فـزاروا معـه ، فـاك

ىل القبةل كام يطلب ذكل  عيل دالسا يف القبة جتاه وده س يدان معر وظهره ا 

من الزائر ، ويس تدل به عىل عظمي حرمة املـؤمن . قـال : فسـمعناه يـتلكم 

بالكم مافهمناه ، وك ن هنا  أ حد يلكمه من القرب الرشيف وهـو يـرد عليـه 

ــه و  ــم بالكم ذا تلك ــيل ا  ــ يخ ع ــتون ، واكن الش ــاس منص ــه أ نصــت والن أ مت
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ىل القرب مث يتلكم بعـد ، فلـام فـرغ الشـ يخ عـيل مـن  للجواب وأ صغ  بأ ذنه ا 

نـه  لتفت ا ىل احلارضين وقال هلم : امحلـد هلل قبلنـا فـيمك امجليـع . مث ا  زايرته ا 

ليـه النـاس . جفعـل  دخل البدل وقصد بيت سـ يدان الـوادل احلسـني واجمتـع ا 

ة جس مية ، واكن يف اجمللس يذاكرمه مبذاكرات عظمية ، ويعظهم بعظات هميب

ردل من أ هل بدل حريضة سامه يل الوادل عبد هللا فقال أ عـين ذكل الردـل 

عند ما مسع الكم الش يخ عيل : صدق ماهوكذب وذكل هبذرة وتسـاهل ، 

ليــه الشــ يخ وقــال هل : لــو أ عــمل أ هنــا تكــذب يعــين لســانه الكرميــة  فالتفــت ا 

. مث قـال : واليـنفعمك يـوم  وحاشاه ، نقرهتا من هنا وطرح يـده عـىل رقبتـه

ال جمليس هذا . انهتى  .   القيامة ا 

وأ خربوين أ يضا جامعة مـن أ والد سـ يدي الـوادل حسـني قـالوا : أ ن  

وقـد  عنيبـات س يدان معر أ مر الش يخ عيل بن عبـد هللا يومـا ابخلـروج ا ىل

جرى الس يل يف عطف عنيبات اذلي حيول بـني بـدل حريضـة وعنيبـات ، 

خــرج بغـداء أ خــدامنا اذليـن يســقون املـاء هنــا  ، واكن فقـال هل : ايعـيل أ  

الش يخ عيل رسيع املبادرة لقضاء مـا أ مـره بـه سـ يدي معـر ، خفـرج رسيعـا 

مـتل  ابملـاء ، وحـال بينـه  فودد الوادي الكبـري اذلي يقـال هل العطـف قـد ا 

وبني العبور ، جفعل يطوي ثيابه عىل رأ سـه وهـو يريـد أ ن يعـرب الـوادي ، 

ليــه وهـو اذلي روى احلاكيــة ، فقــال هل : ايعــيل واكن هنـا  ردــل  ينظــر ا 

ن سـ يدان  ن عـربت فيـه شـكل ، فقـال ا  رجع فا ن هذا الس يل كبري وأ نك ا  ا 

ن ودـدت املـاء يف الـوادي  أ رجـع ، بـل  ال أ خرج وماقال يل ا  معر مل يقل ا 

ليه جفعـل الشـ يخ عـيل مييشـ  نه دخل املاء والردل ينظر ا  قال أ خرج . مث ا 
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 غاية من القوة حىت عربه ساملا وصاحف الردل ومىضـ ا ىل عىل املاء  وهو يف

 أ خدام س يدان معر بغداهئم . انهتى  . 

 

 

 

 

وهذه حاكايت مما رواه الفقيه املـذكور عبـد هللا بـن معـر  ) قلت (

 ابعباد مع زايدة يف بعضها كام سرتاه . 

 } احلكاية اخلامسة واألربعون بعد املائة  {
ال مام عـايل  املقـام احلـرب اهلـامم ، سـالةل ال فاضـل  ويه أ ن الش يخ ا 

أ هل الوالية احلقية ، الش يخ سهل بن الش يخ ا حساق بن الشـ يخ أ محـد بـن 

سهل اليتمي قال : جحجت س نة من الس نني بيت هللا احلرام واكنت طريقهم 

النجد ، فقال بيامن أ ان واقف بني زمزم واملقام يف املسـجد احلـرام وذكل بعـد 

متفكرا يف كةرة اخللق وتقلب صفاهتم ، وتفـاوت  طلوع الشمس وأ ان دالس

مطالهبم واختالف لغاهتم ، مث قلت يف نفيس : ايليت شعري هل تـرى يل 

نصيب يف واليـة القـوم الصـوفية أ م ال ؟ فـا ن مل يكـن يل نصـيب مـن ذكل 

ذا أ ان  فياحرسيت وخرساين وغنب صـفقيت . قـال : فـمل أ مكـل ذكل اخلـاطر ا 

 لمكة يف جنيب لقد حسست بأ ملهـا وقـال يل : بردل داء من ورايئ فلمكين

ن شاء هللا . قال الشـ يخ سـهل نفـع هللا  مه كل النصيب الوافر من ذكل ا 

به : فاس تبرشـت بـذكل اخلـاطر السـابق . واكن ذكل الردـل اذلي لمكـين 
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عليه أ طـامر رثـة وهبـا أ ثـر ادلهـن ك هنـا ثيـاب عصـار أ وزايت ، واكن معـي 

عشرييت وهو يراه مثيل ويـرى مافعـل يب   جبنيب يف ذكل اجمللس ردل من

، فتعجب هو أ يضا من تكل اللمكة وتـكل املقـاةل ، وعـرف خشـص الردـل 

اذلي حصل منه ذكل الفعل واملقاةل دون ا مسه معرفة اتمـة ، انفيـة للغـرور 

واجلهاةل ، فبعد ذكل بأ ايم قالئـل وأ ان مبكـة املرشـفة مقـمي ، وكنـت بـبعض 

ذ سـقط جحـر عـيل ال ماكن فـدخلت بيـت اخلـالء  ل قيضـ حـاجيت فيـه ، ا 

فكرس اال انء للـامء بعـد أ ن قضـيت حـاجيت وأ ان مـتلطخ ابلنجاسـة يف ذكل 

احملـل ، ومل يكــن يل منفــذا مــن تــكل النجاســة ، وأ ان يف غايــة مــن التعــب 

ذا أ ان  واحلــرية ، هــل أ ان أ قــوم وأ جنــس بــدين وثــويب أ وكيــف أ فعــل ! فــا 

بريق مالن مـاء ابلشخص اذلي لمكين أ وال قامئ عيل يف  بيت اخلالء وبيده ا 

، فقال يل خذ املاء هذا ، فأ خذت منه املاء وعرفته معرفة المريـة والشـك 

فهيا ، فظننته أ نه ويل من ال ولياء ال اكبر ، ولكن وقـع عنـدي الشـك هـل 

هو من أ هل املاكن القـاطنني ابحلـرم الرشـيف أ م ال ؟ أ مـا واليتـه اخلاصـة 

طلع عـىل قامتـه مفشـكو   فال أ شك فهيا حيث ا  حـاليت تـكل ، وأ مـا حمـل ا 

عندي فهيا ، هل هو ابحلرم الرشـيف أ م بغـريه . فلـام أ ن قفلـت مـن احلـج 

ا ىل بدلي هينن مهمت ابلزايرة للسـ يد العـارف ابهلل معـر بـن عبـد الـرمحن 

العطاس بقرية حريضة املشهورة ، فلام وصلت ا ىل حرضته وأ خنت بساحته 

ذا أ ان ابلردل اذلي رأ يته اب حلرم الرشـيف اذلي حصـل منـه ماحصـل ممـا فا 

مر بال شك والمرية  ومعي الردل اذلي سافر معـي ا ىل مكـة ، فقلـت هل 

هل عرفت هذا الردل ؟ فقال يل هذا الردل اذلي لمكك عند املقام مبكـة 

نــه مثــل  ؟ فقلـت هل هــل عنــد  شــك فيــه ؟ فقــال ال وهللا الشــك فيــه ا 



 270 

ت ملـن هنـا  مـن هـذا الردـل الشمس المرية فهيا ، وعندي كذكل . فقلـ

ومن يكون هو ؟ فقيل يل هذا الش يخ عيل ابراس ، فقلت ملـن ذكـر مـىت 

قدم من مكة املرشفة ؟ فقيل يل أ نه مل حيـج هـذه السـ نة وال الـيت قبلهـا ، 

فلقــد جح منــذ مــدة طــويةل مــن الزمــان حنــو مــن مخــس وعرشــين ســ نة ، 

ام ومن ال اكبر احملققني فعرفت أ نه من أ هل اخلطوة ، وأ نه من أ هل املقام الت

. فأ خــذت عنــه الطريــق ولقنــين التوحيــد وأ لبســ ين لبــاس أ هــل الطريــق ، 

 وصار ش يخي وقدويت يف ذكل . انهتى  . 

ويف رواية بعضهم أ ن الشـ يخ سـهل املـذكور ملـا طلـع ا ىل  ) قلت ( 

حرضة س يدان معر ودلس معه أ راد أ ن يذاكره مبا جرى هل مع الشـ يخ عـيل 

، فابتـدأ ه وسـ بقه سـ يدان معـر قبـل أ ن يـتلكم وقـال : من تكل الكرامـات 

ن هذه أ رسار الينبغي كشـفها ولكـن أ قـرب ا ىل عنـد الشـ يخ عـيل  ايسهل ا 

نه ش يخك . انهتى  .   وتلقن منه التوحيد فا 

قال الفقيه عبد هللا : وهل ريض هللا عنه من التصـانيف يف طريـق  

بعض ال وليـاء يقـول :  القوم مجةل .  مهنا : رشح احلمك العطائية فائق ، ل ن

نـه فضـها  ن احلمك بكر مل تفتض باكرهتا حىت حصل لها رشح مـن ذكـر ، فا  ا 

وصارت ثيبا ، يعين بذكل الرشح اذلي مل ينسج عـىل منـواهل ، والمسحـت 

قرحية مبثاهل . وهل رشح عىل نفس الش يخ أ يب مدين شعيب : ماذلة العـيش 

آداب اذلكـر ورشوطـه ا ال حصبة الفقراء . وهل قصـيدة اتئيـة ، وهل نبـ ذة يف أ

آداب التلقني وطرائق أ ههل وما اصطلحوا عليـه يف ذكل ، وهل رشح عـىل  وأ

راتب ش يخه القطب الرابين معر بـن عبـدالرمحن العطـاس علـوي ؛ عظـمي 

أ بدى فيـه أ رسار مكنونـة ، وعلـوم غيــبية خمزونـة . وهل مجـةل رشوح عـىل 
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لس يد العدين : ماحسـن أ نفاس جامعة من ال ولياء كنفس الش يخ أ يب بكر ا

يعشق غري حسن لبىن . كامتقدم . وعىل أ نفاس الش يخ معر ابخمرمـه ، وهل 

أ نفاس عظمية ، وهل رشح عىل نفس الش يخ عبد الهـادي السـودي : لـيس 

عند اخللق من خرب . وهل ختميسات عىل يشء من أ نفاس الش يخ السودي 

 .  أ يضا مثل : يح العقيق ، ا خل . وايمقعد العزمات . ا خل

ــو يفســح هللا يل يف الزمــان ويســاعدين  ويقــول ريض هللا عنــه : ل

الوقت وال وان ، ل رشح رشحـا فائقـا عـىل كتـاب بدايـة الهدايـة للغـزايل ، 

ونبدي فيه علوم الرشيعة والطريقـة واحلقيقـة ويكـون يف جمـدلات عديـدة ، 

لكن اليسمح الوقت بذكل ، فلقد قرصت املدة وقربت النقةل ، وذكل لقـةل 

حــظ أ هــل الزمــان وال تبــاع . وهل ماكتبــات ووصــااي مجلاعــات ممــن عــارصه 

 وانرصه وأ خذ عنه ، عظمية اجلدوى فهيا لل سقام دوى . 

 } احلكاية السادسة واألربعون بعد املائة { 
ــا جح   ــال : مل ــاد املــذكور ق ــد هللا ابعب ــه عب ــه الفقي ويه مــاحاكه عن

شـارة مـن شـ يخه سـ يدان الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس جحـة اال سـالم اب  

معــر بــن عبــدالرمحن العطــاس ، فبــدت هل يف تــكل احلجــة كرامــات التعــد 

والحتىص . مفن ذكل أ نه ملـا دخـل احلـرم الرشـيف ووادـه احلجـر ال سـود 

وصــار عنــد ركنــه ، رأ ى خشصــا الصــقا ظهــره ابحلجــر ال ســود وهل عينــان 

الشـخص  تزهران ، فلام واهجه يف أ ول طوافـه عنـد أ ول قدومـه أ خـذ ذكل

غتسـل ابر  هللا فيـك ،  بناصيته ، أ عـين انصـية الشـ يخ عـيل فقـال هل : ا 

وهو الصق ظهره ابلركن ، ك نه جيزي لك طائف به مـن النـاس جبـائزة عـىل 
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قدر مقامه عند هللا تعاىل ، واليفلت عنه أ حد قـرب أ وبعـد  منـه ، وذكل 

ل : فلـام الشخص يف حركة عظمية عىل تكل الهيئة يف جوائز الطـائفني . قـا

رجعت يف ماين شوط مل أ رى ذكل الشـخص ورأ يـت احلجـر ال سـود عـىل 

هيئته املعروفة الآن ، وقد تبسم يل عند قـدويم عليـه ، فعرفـت أ ن ذلكل 

ــذكل رس  ــني يل ب ــة . وتب ــائف ال رسار الرابني ــن لط ــه م ــامي ، وأ ن رسا عظ

ملـا احلديث الصحيح : أ ن هل عينان وأ نه يشهد ملن اسـ تلمه حبقـه . قـال : و 

قدم الش يخ عيل املذكور املدينة املرشفة احملفوفـة ابلنـور ، صـىل هللا وسـمل 

ــزل عليــه  ـفها اذلي ن { والطــور *وكتــاب مســطور} عــىل مرشـ
1
بعــد أ ن جح  

وقىض مافرض هللا عليه من ذكل ، فلـام حـل بسـاحهتا حصـلت هل البغيـة 

وعىل أ هل  وسمل وأ صفا ال صفياء ، صىل هللا عليه واملىن عند مواهجة ال مناء

قامـة  وأ حصابه واتبعيه عىل الوفا ، أ قام هبا أ ربعني يومـا ينتظـر اال ذن بـني اال 

والرجوع ا ىل الوطن ، فعند ذكل أ شـار عليـه بعـض السـادة الفضـالء وهـو 

الس يد العـارف ابهلل عبـد هللا بـن محمـد املعـروف بصـاحب قسـم أ ن يقـرأ  

لهيئـة املعروفـة مودلا يف احلرم الرشيف عىل هيئة مودل حرضـموت ، مـن ا

عنــدمه مــن الــنغامت واملواخــذ املوزونــة عنــدمه ، ل ن ذكل اليعــرف هبــذه 

شــارة  الهيئــة ا ال حبرضــموت الغــري . فقــال الشــ يخ عــيل : مسعــا وطاعــة لال 

ن الش يخ عيل ملا قىض صـالة الظهـر ابحلـرم الرشـيف أ قبـل  املذكورة . مث ا 

نـه ا ىل حمراب س يدان عامثن املعروف وقد أ عمل أ هل حرضموت  بـذكل . مث ا 

آءة املودل الرشيف بعد تكل الصـالة أ ول الوقـت ليطـول الزمـان  رشع يف قرأ

                                                           

1
 الطور  2 – 1الآايت :   
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بني الوقتني قباةل الوده املنور احلسن ؛ صىل هللا عليه وأ هل وسمل . وحرض 

دليــه حيــث رشع خلــق كثــري مــن حرضــموت وغريهــا مــن نــوايح الرشــق 

ــنغامت ا ـمية ، وال لعربيــة ، والغــرب ، فتعجبــوا مــن حســن ال وزان احلرضـ

والقوابل املنورة . حفصل عنـد ذكل مـن اخلشـوع واخلضـوع والرقـة والـباكء 

ن وال دب . وأ خــذوا بعــد امــاال حيرصــ واليعــد ، وذكل بربكــة املــاكن والزمــ

ىل أ ن دخــل وقــت العرصــ ، وبعــد أ ن صــىل  املــودل الرشــيف يف ال ذاكر ا 

ىل الشــ يخ عــيل العشــاء ال خــرية مــن تــكل اللــيةل يف احلــرم الرشــيف أ ىت  ا 

ليـه أ وال ،  مواهجة س يد ال ولـني والآخـرين هـو والسـ يد عبـد هللا املشـار ا 

ذا بردل طويل بينه وبني الس يد عبد هللا املذكور وهو قامئ بيهنام والس يد  فا 

املذكور يسمع الالكم واليرى خشصـا ، وهـو خياطـب سـ يدان الشـ يخ عـيل 

ت هل نعم ، فقال ويقول هل : أ نت اذلي قرأ ت ذكل املودل اليوم ؟ قال : فقل

قـرأ   ذا صـليت الصـبح ابلغـد ا  هل : ابلغد يقول كل الس يد الطاهر من مكة ا 

املودل اذلي قرأ ته ابلهنار نةرا عند املواهجـة قبـاةل الكوكـب ادلري ، وأ عطـاين 

بعد تكل املقاةل واحملاورة مخسة درامه ، وأ خـذ عـيل عنـد حماورتـه ومل أ نتبـه 

والس يد املذكور قال يل : ماذا تقـول عنـد لقوهل من مكة . فلام انرصفنا حنن 

املواهجة وما ذا تتلكم به ؟ فقلت هل : مارأ يت أ نت من يلكمـين وهـو بيـين 

وبينك ! قال : ما رأ يت أ حـدا أ بـدا ، فقصصـت عليـه الـالكم اذلي مسعتـه 

منه ، فصاح صيحة عظمية فقال يل : ذكل هو حبيب رب العاملني ، أ ليس 

هر فقلت بىل ، فانتهبت عند ذكل ورأ يـت هو من مكة ، أ وليس هو الطا

الرس يف تكل ادلرامه وعـددهتا عـىل حسـب ماعنـدي مـن املعـاين يف تـكل 

 العطية العظمية ظاهرا وابطنا . انهتى  . 
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وقد حىك يل بعضهم أ ن الشـ يخ عـيل ملـا أ عطـي امخلسـة  ) قلت ( 

 ادلرامه اس تدل بذكل عىل أ ش ياء حتصل هل من فتوح ممن بيده مفاحت الغيب

ال هو . من مجلهتا أ نـه يـودل هل مخسـة مـن ال والد اذلكـور ،  اذلي اليعلمها ا 

فأ عطي ذكل ومه : محمد وأ محد وعبد الرمحن وعبد هللا ومعر ، نفع هللا هبـم 

 وبأ بهيم ، ول والده املذكورين مجيعهم أ والد . ابر  هللا فهيم وغفر خمللفهيم . 

شـ يخ عـيل املـذكور قـال : رجعنا ا ىل مايرويه الفقيه عبد هللا عن ال  

واكن كثريا ماخيطر ببايل بيت الشـ يخ العـارف ابهلل الرفـاعي حيـث قـال : 

أ مدد يديك يك حتظ  هبا شفيت . وكنـت مولعـا بـذكل ، فبعـد أ ن صـليت 

صالة الغداة مع الشافعي أ تيت ا ىل عند قباةل الوده احلسن صىل هللا عليـه 

ملأ مور هبا عىل حسب ما أ مرت وأ هل وسمل ، فقرأ ت املودل الرشيف ابلهيئة ا

آئته بعد أ ن طلعت الشمس خطر ببايل البيت املـذكور  ، فلام فرغت من قرأ

ذا ابليد الكرمية املكرمة ، والكف املعظمة ، واخلامت ال قـوم ، خـرج  آنفا ، فا  أ

من تكل الناحية قباةل الوده الرشيف حـىت أ مرهـا عـىل وهجـىي وصـدري ، 

لامتس قبض ذكل الكف امل كرم ل قبلهـا وأ نشـق عرفهـا ، فأ خـذ فأ خذت يف ا 

ال بعد حني من الوقت ، حفصـل  عند ذكل ا حسايس لكها حىت أ ين مل أ فق ا 

يل برؤية ذكل الكف وملسها غاية املىن والهنـا ، فرصـت طـول حيـايت أ رتـع 

يف رايض من جنان بسـاتني تـكل الكـف الرشـيفة ، حفصـل يل مـاال عـني 

ــا رأ ت ، والأ ذن مسعــت ، والخطــر عــىل قلــب برشــ ــا وأ خــرى . وم  دني
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الشمةانطوت عليه تكل 
1
نه من الرسـ املكنـون   من ال رسار اليكشف ، فا 

 اذلي اليذاع . 

وقضية الش يخ أ محد بن عيل بن أ محد بن حيـىي بـن حـازم  ) قلت ( 

ابن رفاعة الرفاعي املذكورة هنـا يف الكم الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس 

ويه أ ن الش يخ أ محد الرفـاعي ملـا مذكورة يف كتب متعددة ونقول مؤيدة ، 

وقف جتاه جحـرة رضحي رسـول هللا صـىل هللا عليـه وأ هل وسـمل أ نشـد قـوهل 

 شعرًا : 

 تقـــبل ال رض عين فهىي انئبيت   يف حاةل البعد رويح كنت أ رسلها 

 فامدد يديك ليك حتظ  هبا شفيت   وهذه دوةل ال ش باح قد حرضت 

لقرب املعظم حىت قبلها الش يخ فعند ذكل خرجت اليد الرشيفة من ا 

أ محد بن عيل الرفاعي والتمث ، والناس ينظـرون مـامث ، وهـذا اذلي حصـل 

للش يخ عيل من دنس هذا املغمن ، اذلي من هللا به عىل أ وليائـه وتكـرم ، 

وأ مكــل بــه نعمتــه علــهيم ومتــم . ذكل فضــل هللا يؤتيــه مــن يشــاء وهللا ذو 

 الفضل العظمي . 

حاكه الش يخ عـيل مـن الكرامـات يف حـال زايرتـه رجعنا ا ىل متام ما 

للنيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل قال : وبعد ذكل حصل اال ذن ابخلروج ا ىل 

ال وطان احلرضـمية ، فامحلـد هلل عـىل مـا أ وىل ، وأ سـدى علينـا مـن الـنعم 

تبـاع . قـال الفقيـه عبـد هللا بـن معـر  اجلسام ، وأ س بغ علينا بنعمته مـن اال 

نــه صــار بعــد ذكل يفــوح عطــر املســك اخلــالص مــن صــدر  ابعبــاد : مث ا 

                                                           

1
 القبةل  
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الشـ يخ عــيل نفــع هللا بـه ســواء اســ تعمل طيبـا أ م ال ، تشــم تــكل الراحئــة 

ذا فاح تاكد ال رواح ختـرج مـن قوالهبـا  للقريب والبعيد ، فعند ذكل الرحي ا 

نتشــاق . مث قــال : فياشــوقاه وايحــزانه لغيبــة تــكل  اجلســمية مــن ذليــذ اال 

زمان ، الس امي وقتنـا املبـار  لقـد أ ر  سـ بحانه وتعـاىل الرواحئ يف هذه ال  

عــىل أ وليائــه قبــاب الغــرية ، وســرتمه بكثــائف العــادات البرشــية ، لكــيال 

يعرفهم أ هل الغرة والعصيان . وأ ما أ هل احلـظ والنصـيب فهـم بـني أ ظهـرمه 

معروفون ، وبلقاهئم متحفون ، ومه عرائس هذا العـامل وهبـم قوامـه ، وهبـم 

وهبــم يرزقــون ، ومــن خمــاوف الزمــان حمفوظــون ، وهبــم حتمــ  يغــاثون ، 

الــبالد والعبــاد ظــاهرا وابطنــا . ولــوال وجــودمه الهنــدم الكــون مبــا فيــه ، 

فهــم روحــه . ولقــد ؛ ولكــورت مشســه وكســف مقــره ، وانكــدرت جنومــه 

اختصــهم هللا مــن بــني خلقــه بــذكل . رزقنــا هللا حمبــهتم ، وأ حتفنــا مبتــابعهتم 

آمني . حسا ومعىن ، وع  لام ومعال وحاال ووصفا . أ

 } احلكاية السابعة واألربعون بعد املائة { 
ويه أ يضــا مــارواه الفقيــه عبــد هللا ابعبــاد املــذكور قــال : أ دــدبت  

ال رض خصوصــا وادي دوعــن ســ نة مــن الســ نني ، وحصــل عــىل أ هــل 

ن شــ يخنا عــيل بــن عبــد هللا  دوعــن مــن الضــيق مااليعلمــه ا ال هللا ، مث ا 

ض لــزايرة الشــ يخ الشــهري ، الــويل الكبــري ، ســعيد بــن عيىســ ابراس فــا

العمودي يريد أ ن يستسقي هلم ومعه جامعة ، فلـام وصـلوا قبـاةل رضحي نـيب 

ذا ابلنيب هادون قامئا عىل سطح رضحيه  هللا هادون ومه وسط الوادي ، فا 

املعـروف ، رافعــا يديـه ا ىل الســامء وخياطـب ســ يدان الشـ يخ عــيل بلســان 
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ن كنـت تريـد ترجـع فـارجع ،  احلال ويقـول هل : ايعـيل انقضـت احلادـة ، ا 

فقال الش يخ عيل نفع هللا به : هذه نيـة قـد نويناهـا ويه عبـادة فـال نرجـع 

ال والســحب مــن لك  حــىت نقىضــ وطرهــا ، مفــا وصــلوا ا ىل قريــة قيــدون ا 

ال وال مطار تثج من لك مـاكن  رضفونانحية ، وما وصلوا شعب  راجعني ا 

ذا نـووا ، وأ نزل هللا غي  ثا يف تكل الس نة مع الـبالد والعبـاد . فهـذه نيـاهتم ا 

أ مرا قـدره هللا هلـم ، ل ن دعـاءمه وشـفاعاهتم التـرد ، فالشـ يخ نفـع هللا بـه 

ــه  ــه وزمان ال أ ن اليشــء مرهــون بوقت ــاكن ، ا  آن وم جمــاب ادلعــوة يف لك أ

 وماكنه . مث قال الفقيه املذكور : فهذه نبـذة مـن كراماتـه اخترصـانها وذكـران

مهنا هذه هنا . ولو أ خذان يف نرش كرامات هذا الش يخ السـ تغرقت الوقـت 

ولنفد العمر ومل تنفد تكل ومل تسـعها ال وراق ، ل هنـا عـىل حسـب تنوعهـا 

من ال فعال وال حوال والصفات ، لك يوم هو يف شأ ن . قال : وهذا القدر 

فات اذلاتيـة اكف ملن هل مشة وذوق فامي ذكر عهنم ، وفامي اتصفوا به من الص

وال حوال احلقانية . قال : وهذا تنبيه ملن مل حيرض ذكل الزمـان ، وأ مـا مـن 

نه غين عن ذكل ، ل ن مابعد العـني أ يـن ، والبعـد اليقـني  حرضه وحصبه فا 

ناكر . حققنا هللا ابتباعهم ووفقنا ملنادمهتم ، ومجعنا هبم أآمني .   ا 

 }احلكاية الثامنة واألربعون بعد املائة { 
ىك س يدان وش يخنا احلسني بن معر قال : كنـت يف بعـض ال ايم ح 

أ زين
1
رأ س س يدي الش يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس نفـع هللا بـه ، خفطـر  

                                                           

1
 أ حلق  
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آاته هللا وخصه به الكرمي اذلي خيـتص مـن يشـاء مبـا  ببايل حاهل وعظمي ما أ

يشاء كيف يشاء ، فقلت يف خـاطري امحلـد هلل اذلي خصـه هبـذه العطيـة 

الناس ، يعين أ حصابـه وقبيلتـه أ ل ابراس ، وتعجبـت كيـف  من بني أ ولئك

لتفـت  خرج هذا القطب من تكل القبيةل ، قال : مفا أ مكلت اخلـاطر حـىت ا 

آمني .   ا يل وقال : أ نمت السبب يف ذكل . نفعنا هللا برس الصاحلني أ

وأ خربين أ يضـا جامعـة مـن أ والد سـ يدي احلسـني أ ن الشـ يخ عـيل  

قرب يف تربة حريضة يعذب وأ نه أ خـرب بـذكل رأ ى يف بعض الوقائع صاحب 

س يدان معر ، فقال هل : أ خـرج ا ىل ذكل القـرب واقـرأ  عنـده كـذا وكـذا مـن 

ىل القرب وقـرأ  عنـده اذلي أ مـر بـه ، خففـف عـن صـاحب  القرءأآن ، خفرج ا 

القرب ولكمه فقـال : جنيتنـا جنـا  هللا ، فقـال هل مـن أ نـت ؟ فقـال ا ين مـن 

عا بنقر شواهد هـذا ال رض ومراصـد املـاء ، أ هل عيبون القدام وكنت مول

ذا اس تقوينا عىل أ حد جعلنا يف ساقيته احلىص املبين حىت نأ خذ املـاء  وكنا ا 

 عليه . انهتى  . 

( هذا اذلي ذكره الش يخ عيل عن صاحب القرب مـن وضـع  قلت)  

احلىص يف سوايق النخل واملال يف وادي عيبون املـذكور حصـيح موجـود ، 

نك جتد يف بعـ ض السـوايق الآن جبـل مـن احلىصـ املشـكو  فا 
1

يف هيئـة 

منـا هـو يف وسـط السـاقية لريجـع بعـض  البنا وليس عنده مرصد قسـمة ، ا 

املاء مهنـا ا ىل السـاقية الـيت تقامسهـا ، وقـد صـارت هـذه املبـاين مسـ تحقة 

ل هل املال عىل اذلين بدعت علهيم حبمك رشعي مبين عىل ال مـر الظـاهر ، 

                                                           

1
 املرتابط املبين   
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عوها وبقيـت اذلنـوب علـهيم واملصـلحة لغـريمه . فنعـوذ وقد ماتوا اذلين وضـ

آت اليت تبق  زايدهتا بعد املامت . وقـد قـال تعـاىل  } ابهلل من تبعات السيئأ

آمارمه { ان حنن حنيي املوىت ونكتب ماقدموا وأ ا 
1
قيل الآمار يه البدع والسنن ،  

 احلس نة والسيئة اليت س نوها فلهـم حسـ هنا وعلـهيم سـي ا . وقـال بعضـهم :

ليت من مات ماتت ذنوبه معـه . انهتـى  . ويف احلـديث : مـن سـن سـ نة 

ىل يـوم القيامـة ، ومـن سـن سـ نة  حس نة فهل أ جرها وأ جر مـن معـل هبـا ا 

 سيئة فعليه وزرها ووزر من معل هبا ا ىل يوم القيامة . 

( أ يضا وتش به مااتفق لسـ يدي الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا  قلت ) 

عالمـه شـ يخه ابراس من سامع صياح صـاحب هـذا ا لقـرب اذلي يعـذب وا 

آءة وسـكون صـاحب هـذا القـرب ابلنجـاة مـاذكره  الوادل معر ، وأ مره هل ابلقرأ

ــه الكــربى يف ترمجــة  ــن أ محــد الشــعراوي يف طبقات ــدالوهاب ب الشــ يخ عب

الش يخ محمد ابن عنـان حيـث قـال : أ خـربين سـ يدي الشـ يخ أ مـني ادليـن 

مام مسجد العمري : أ ن خشصـ ا يف مقـربة برمهتـوت اكن رمحه هللا تعاىل ، ا 

يصيح يف القرب لك ليةل من الغـروب ا ىل الصـباح ، فـأ خربوا سـ يدي محمـد 

ريض هللا عنه خبربه ، مفىش ا ىل املقربة وقرأ  سـورة املـكل ودعـا هللا تعـاىل 

أ ن يغفر هل يف تكل الليةل ، مفا مسع هل أ حـدا صـياحا ، فقـال النـاس : شـفع 

م ام الشعراوي يف ترمجة سـ يدان الشـ يخ فيه الش يخ . ومثل ذكل ماذكره اال 

حمي ادلين أ بوصاحل عبدالقادر اجلـيالين ريض هللا عنـه : أ ن النـاس مسعـوا 

آذى النـاس ، فـأ خربوا سـ يدان الشـ يخ  ردال يرصخ يف قربه ويصـيح حـىت أ

                                                           

1
 يس  12الآية :   
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نـه رأآين مـرة والبـد أ ن هللا يرمحــه  عبـدالقادر اجلـيالين املـذكور بـه فقـال : ا 

 امسع هل أ حد رصخيا . انهتى  . ل دل ذكل ، مفن ذكل الوقت م

ذ قد ذكران هنا مامسعـت ممـا جـرى ملشـاخئنا مـن قلت )   ( أ يضا وا 

سامع أ صوات أ هل القبور اذلين يعذبون وماحصل هلم من الشفاعة ، الـيت 

تنفعهم أ كرب نفاعة ، فلننقل ماداء يف ذكل من مذهب أ هل الس نة وامجلاعة 

ثبات عذاب القرب وماداء فيه مـن ال ح اديـث الصـحيحة . قـال اال مـام من ا 

عـمل أ ن مـذهب أ هـل السـ نة  حمي ادلين النووي يف رشح حصـيح مسـمل : ا 

ثبات عذاب القرب ، وقد تظاهرت عليه دالئل الكتاب والس نة ، قـال هللا  ا 

} النار يعرضون علهيا غدوا وعش يا {تعاىل 
1
الآية . وتظـاهرت بـه ال حاديـث  

ــه وأ هل  ــة جامعــة مــن الصــحيحة عــن النــيب صــىل هللا علي وســمل مــن رواي

الصحابة ريض هللا عهنم يف مواطن كثرية ، والميتنع يف العقل أ ن يعيـد هللا 

ذا مل مينعــه العقــل وورد بــه  تعــاىل احليــاة يف جــزء مــن اجلســد ويعذبــه . وا 

ثبـات  الرشع وجب قبوهل واعتقاده . وقد ذكر مسمل هنا أ حاديث كثرية يف ا 

عليه وأ هل وسمل صوت مـن يعـذب فهيـا  عذاب القرب وسامع النيب صىل هللا

، وسامع املوىت قرع نعال دافنهيم ، والكمه صىل هللا عليه وأ هل وسمل ل هل 

ايه  قعـادهام ا  القليب ، وقوهل ما أ نمت بـأ مسع مـهنم ، وسـؤال امللكـني امليـت وا 

وجوابه هلام والفسح هل يف قربه ، وعرض مقعده عليه ابلغداة والعيش . قـال 

يف كتاب الصـالة ، وكتـاب اجلنـائز . واملقصـود هذا ظم : وس بق رشح مع

ثبات عذاب القرب كام ذكرانه خالفا للخوارج ومعظم  أ ن مقصد أ هل الس نة ا 

                                                           

1
 غافر 46الآية :   
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املعزتةل وبعض املرجئة فا هنم نفوا ذكل . مث املعذب عند أ هل الس نة اجلسد 

ليه أ و ا ىل جزء منه . وخالف فيه محمـد بـن  عادة الروح ا  بعينه أ وبعضه بعد ا 

عـادة الـروح . قـال جري ر وعبدهللا بـن كـرام وطائفـة ، فقـالوا : اليشـرتط ا 

منا يكون يف احلي . قال أ حصابنـا  أ حصابنا : هذا فاسد ل ن ال مل واال حساس ا 

: والمينع من ذكل كـون امليـت عـىل حـاةل يف قـربه قـد تفرقـت أ جـزاؤه كـام 

وكـام أ ن يشاهد يف العادة ، أ وأ لكته السـ باع أ وحيتـان البحـر أ وحنـو ذكل . 

هللا تعاىل يعيده للحرش وهو س بحانه وتعاىل قادر عـىل ذكل ، وكـذا يعيـد 

ن أ لكته الس باع واحليتان . مث قال : فا ن قيل  احلياة ا ىل جزء منه أ وأ جزاء وا 

فــنحن نشــاهد امليــت عــىل حــاهل يف قــربه فكيــف يســأ ل ويقعــد ويرضــب 

نـع بـل هل مبطارق مـن حديـد واليظهـر هل أ ثـر ؟ فـاجلواب أ ن ذكل غـري ممت 

نـه جيـد ذلة وأ المـا الحنـس حنـن شـيئا مهنـا .  نظري يف العـادة وهـو النـامئ فا 

وكــذكل جيــد اليقظــان ذلة وأ المــا النســمعه أ ونفكــر فيــه ، واليشــاهد ذكل 

دليسه منه . وكذا اكن دربيل عليه السالم يأ يت النيب صىل هللا عليـه وأ هل 

لك هذا ظاهر دـيل . وسمل فيخربه ابلويح الكرمي واليدركه احلارضون . و 

قعــاده املــذكور يف احلــديث فيحمتــل أ ن يكــون خمتصــا  قــال أ حصابنــا : وأ مــا ا 

ابملقبور دون املنبوذ ومن أ لكته الس باع واحليتان ، وأ ما رضبه ابملطارق فال 

 ميتنع أ ن يوسع هل يف قربه فيقعد ويرضب وهللا أ عمل . 

اس : امليت ونقل النووي أ يضا عن املارزي أ نه قال : قال بعض الن 

يسمع ، معـال بظـاهر حـديث أ حصـاب القليـب وغـريه . قـال النـووي : مث 

أ نكره املارزي وادع  أ ن هذا خاص يف هؤالء . ورد عليه القـايض عيـاض 

وقال : حيمل سامعهم عىل ماحيمـل عليـه سـامع املـوىت يف أ حاديـث عـذاب 
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حياء جزء مهن حياهئم أ وا  م يعقلون بـه القرب وفتنته اليت المدافع لها ، وذكل اب 

ويسمعون يف الوقت اذلي يريد هللا . مث قال النـووي : هـذا الكم القـايض 

وهــو الظــاهر اخملتــار اذلي تقتضــيه أ حاديــث الســالم عــىل القبــور . انهتــى  

 مانقلته من رشح حصيح مسمل ، اذلي هو بلك عمل معمل .

مث نعود ا ىل متام النسق املتقدم : وأ خربين بعضهم عن بعـض الثقـاة  

ن معر ابدهري الهجراين تلميذ الش يخ أ محد بن عـيل بـن نعـامن أ نـه ملـا زار ع

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل وأ راد اال سـتيداع منـه انداه صـىل هللا 

عليه وأ هل وسمل مـن رضحيـه املعظـم يقـول هل : سـمل منـا عـىل الشـ يخ عـيل 

ور سـالم ابراس . قال خفرج معر ابدهري ا ىل دوعن وبلغ الش يخ عـيل املـذك

رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل وعند الش يخ عيل جامعة مـن أ حصابـه 

، فقال هل الش يخ عيل هل كل يف الصحبة وترت  ش يخك وتدخل يف مجةل 

أ حصابنا هؤالء اجليش الكثري كام ترى ؟ فقال : لومل يكن مـن أ هـل الكـون 

منا أ ردان  ال أ ان لرضيت بذكل ، فقال هل الش يخ : ا  نعمل نيتـك مـع مع ش يخي ا 

ش يخك ونسمع أ حصابنـا مـاترد بـه علينـا مـن دانبـه . مث قـال الشـ يخ عـيل 

ل حصابه : ا مسعوا هـذا الـالكم وانظـروا ا ىل هـذه النيـة الصـاحلة ، والطويـة 

منـا سـأ لته ذكل لتسـمعوا جوابـه مبـا  الناحصة ، واقتدوا بـه يف ذكل ، فـا ين ا 

الشـ يخ الكبـري العـامل  هناكل  . قالوا واكن شـ يخ معـر ابدهـري املـذكور هـو

الورع الفقيه الزاهـد الصـويف الصـفي ، شـهاب ادليـن النـاحص هلل ولرسـوهل 

ولكتابه ول مئة املؤمنني وعامة املسلمني ؛ أ محد بن عـيل بـن نعـامن الهجـراين 

 نفع هللا ابمجليع . 
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وأ خربين بعض الثقاة يف ذكل قـال : صـىل ردـل غريـب مـن أ هـل 

هللا ابراس ، فلام سمل الش يخ من الصـالة العمل خلف الش يخ عيل بن عبد 

نك تتحر  وأ نـت قـامئ يف الصـالة ؟ فقـال الشـ يخ  قال هل ذكل الغريب : ا 

ان كنــا نشــاهد  مــرارا  عــيل ل حصابــه : أ حقــا ماقــال الردــل ؟ فقــالوا نعــم ا 

تتحر  يف الصالة وكنا حنتشمك وهنابك فمينعنـا ذكل عـن أ ن ننهبـك عـىل 

لصالة ، فقال هلم : ما أ صبمت برت  التنبيه ، مانشاهده منك من احلركة يف ا

آة املؤمن ، وأ ن من حقه ينهبـه عـىل مايشـاهده منـه  أ ما علممت أ ن املؤمن مرأ

من العيوب . أ وكام قـال . وشـدد النكـري علـهيم يف ذكل وقـال : أ نـمت أ حـق 

 بذكل من غريمك ل نمك تصلون خلفي لك يوم . انهتى  مبعناه . 

آداب هؤالقلت )  عمل أ ن أ ء امجلاعة مع شـ يخهم املـذكور يف عـدم ( ا 

تنبــهيهم هل عــىل ماشــاهدوه منــه مــن احلركــة يف الصــالة لــيس مــن ال دب 

احملمود . وقد داء يف ذكل من ال خبار والآمار ماخيرج عن حزي اال حنصار . 

أ الترى أ نه ملا سهى  رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسمل يف الصالة قال هل 

ـت ا لصــالة أ م ســهوت ايرســول هللا . احلــديث . بعــض الصــحابة : أ قرصـ

وأ ش باه ذكل كثرية . وقال اال مام أ مري املؤمنني معر بـن اخلطـاب : رمح هللا 

مرأ ة نهبته عىل بعض ال فعال وقد فعـهل  مرأ  أ هدى ا يل عيويب . وروي أ ن ا  ا 

مرأ ة وأ خطأ  ردل .   عىل غري الصواب ففرح وقال : أ صابت ا 
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 ربعون بعد املائة {} احلكاية التاسعة واأل
حىك يل الوادل حمسن بن س يدان احلسني بن معر قال : أ صابين وأ ان  

ذ ذا  بـبدل اخلريبـة ، وذكل يف حيـاة  صغري انفـض عـىل أ ثـر محـ  وحنـن ا 

ســ يدي الشــ يخ ال دــل عــيل بــن عبــد هللا ابراس ، واكن أ هــيل يريــدون 

عزمــوا ، العــزوم ا ىل حريضــة فاشــ تغلوا مــن أ دــيل وأ شــفقوا أ ن يرتكــوين وي

ثنني من الردال من ضعف حـايل ،  جفيئت ا ىل بيت الش يخ عيل وأ ان بني ا 

ضيقةجفلست يف 
1
ادلار وقد داخلين النافض ، خفرج الش يخ فلـام رأ ى مـا  

ليه ، قال : خفـرج مـين ومل  يب منه قال : ايانفض أ خرج من حمسن والتعد ا 

يل أ بدا ا ىل وقيت هذا .   يعد ا 

ملـا اسـ تقر بـدوعن يف بـدل اخلريبـة  وأ خربوين أ يضا أ ن الش يخ عـيل

داءمه يف بعض ال ايم جراد كثـري وخـافوا منـه أ ن يـأ لك املـومس املوجـود ، 

                                                           

 هو مدخل الدار املعروف  ابلدهليز الضيقة  1
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فرأ ى بعض الناس الش يخ عيل يلكم جـرادة ويقـول لهـا : أ عـزيم ابجلـراد ، 

فلام فرت
1
من عنده تكل اجلرادة مل يبق يف الوادي والجرادة واحدة . وقـد  

ومه القليــل ، ومه أ يضــا مــن مجــةل  اســ تعجل بعــض النــاس ورصب مــاهل
1

اذلين يبغضون الش يخ نفع هللا به ، خفذهلم هللا ورصبوا ماهلم قبل النجاح 

 . 

 } احلكاية اخلمسون بعد املائة { 
أ خربين س يدي الوادل العالمـة عبـد هللا بـن حسـني قـال : كنـا يف  

 بعــض ال ايم يف حرضــة الشــ يخ عــيل بــن عبــد هللا ابراس بــبدل اخلريبــة أ ان

ووادلي احلسني بن معر وجامعة من السادة وغـريمه ، نتـذاكر أ مـر ال وليـاء 

وشهرهتم بني الناس يف قادم الزمن مع كةرهتم وخفاهئم يف زماننا هذا ، فقال 

بعض السادة احلارضين معنا وسامه يل الوادل عبـد هللا : ايشـ يخ عـيل أ حـد 

أ طرق الشـ يخ مليـا يف ابهل الآن ينظر وليا هلل يسري ظاهر بني الناس ؟ فـ

لينا وقال : لك من يف هذا اجمللـس أ ولكـمك أ وليـاء أ ومـن ال وليـاء  مث التفت ا 

 أ وأ ولياء هللا . 

ــت ()  ــل  قل ــه قي ــاحاكه القشــريي يف رســالته أ ن وهــذا يناســب م

للفضيل بن عياض مالنـا النـرى خائفـا ؟ فقـال ملـن قـال هل ذكل ؛ لوكنـت 

ال اخلـائفون ، وأ ن الثلكـ  يه خائفا لرأ يت اخلائفني ، ل ن اخلـائف اليـر  اه ا 

                                                           

 طارت 2
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اليت حتب أ ن ترى الثلك  . انهتى  ماذكره القشريي عن الفضـيل رمحهـام هللا 

 . 

رجعنا ا ىل متام احلاكية قال ددي عبد هللا املذكور رمحه هللا : ولقد 

أ خربت الش يخ يف بعض ال ايم بيشء يرسه أ وقال أ تيته بيشـء مـن الكسـاء 

، واكن الش يخ عـيل يـزتر يف وقـت الشـ تاء  ففرح به وأ ظنه ملحفة سوداء

ال لبسة ويل  لكه ابمللحفة السوداء ، فقال يل : ايعبدهللا مامعنا كل بشارة ا 

. وأ خربوين أ يضا بعض أ والد س يدي الـوادل احلسـني بـن معـر نفـع هللا هبـم 

ن الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس ملا اطلعه هللا عىل ليةل القدر يف  قالوا : ا 

وشــاهد املالئكــة ينـــزلون ا ىل ال رض مــن وقــت العرصــ ، شــهر رمضــان 

ورأ ى من عظمي دالل هللا تعاىل وجـامهل وكـامهل مـا أ ذهـل عقـهل ، وجعـل 

يبيك من غاية الفرح وراحته ، فقال هل س يدان معر : أ ثبت ايعيل والتظهـر 

نه اكن معه ردل يف بعض ال مـاكن تـكل اللـيةل فنـام ذكل  شيئا . قالوا : مث ا 

أ راد الش يخ أ ن يوقظه فاكن لكام نهبه انم ، فلام أ كةر عليه الش يخ الردل ، ف

 الالكم زجره ، فعند ذكل خرج الش يخ ا ىل املسجد وتر  الردل . انهتى  . 

وحىك يل جامعة من أ هل بدلان حريضة أ ن الوادل معر جعل الش يخ 

ماما ومعلام للصغار يف بدلة يقال لها  قرن املـالعيل املذكور ا 
1
، واكن ردـل  

من أ هـل قـرن املـال يـبغض الشـ يخ عـيل املـذكور بغضـا شـديدا وحيسـده 

مرأ ته حتب الش يخ عيل املذكور حبـا شـديدا ، فـاتفق أ ن  وحيقده ، واكنت ا 

                                                           

1
 قرن املال : قرية من قرى وادي معد  
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ذكل الردل فعل ضـيافة يف موجبـة
1
هل دعـ  فهيـا مجيـع أ هـل الـبدل وتـر   

الشــ يخ عــيل ومل يدعــه ، فلــام ابتــدأ وا يــأ لكون قالــت هل زوجتــه : أ طلبــت 

الخرجـت مـن بيتـك ، الش يخ عيل  ابراس ؟ فقال لها ال ! فقالـت أ دعـه وا 

ليـه سـورا  فدعاه كرها وجعهل وحده يف ماكن عـىل طريـق النـاس ، وقـدم ا 
2

من اخلزب وعظام من الفقار . قال الش يخ : فنفرت نفيس من ذكل ومهمت 

برتكه ، حفني رأ يت مهنا ذكل وكنت دالسا وظهـري تلقـاء خمـرج النـاس ، 

ل هيم وجعلت أ عرق العظم لهضم النفس وخزاهئا حـىت خـرج حفولت وهجىي ا 

 الناس امجليع ، مث خرجت بعدمه . 

( ومما يناسـب هـذه الواقعـة الـيت جـرت للشـ يخ عـيل بـن  قلت) 

عبــدهللا ابراس املــذكور مــع هــذا الردــل املــذكور مــاحيك أ ن ردــال دعــ  

عنـه  الش يخ عبد هللا املنويف فأ دلسه وجامعته عند النعال وقال : أ مسـكوا

ال لك حىت يفرغ الناس مث قدم هل فضةل العبيـد وال طفـال ، فصـار الشـ يخ 

غتمنوا بركـة الآلكـني وتعلمـوا حسـن  عبدهللا يلحس الآنية ويقول لصحبه : ا 

الظن ابلناس ، فا ن هؤالء لـو أ حسـ نوا الظـن بنـا وجعلـوان مـن الصـاحلني 

مث قـال  اذلي ماتت نفوسهم ما أ دلسوان خلـف النعـال وأ طعمـوان الفضـةل .

ن أ هوال يوم القيامة ما تركت يف بقية ليشـء مـن  الش يخ املنويف املذكور : ا 

الشـــهوات . وقـــال اســـ تأ ذنت املصـــطف  صـــىل هللا عليـــه وأ هل وســـمل يف 

نقطاع عن الناس فـمل يـأ ذن يل . واكن املنـويف املـذكور يقـرئ الطلبـة يف  اال 

                                                           

1
 موجبة : مناس بة أ وولمية  
2
 السور هو : بقااي ال لك من خزب وغريه من ال طعمة   
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قـراء ، ويقـول للطل  منـا حنـن لك فن من العلوم واليرى نفسه أ هال لال  بـة : ا 

خوان فنتذاكر . ومع ذكل قد اس توى عنده ال مري والوزير والغـين والفقـري  ا 

ليه .   ، واذلم واملدح ، بل اذلم والفقر اكن أ حب ا 

ليه جنعنا ؛ يف مناقب الش يخ يف هذا املعىن . وحىك  رجعنا ا ىل ما ا 

يل صاحبنا أ محد بن يوسـف ابمـوكره رمحـه هللا عـن الشـ يخ الكبـري الفقيـه 

ن الفقيـه عبـد هللا بـن  عبدهللا بن عامثن العمودي صـاحب ادلوفـة قـال : ا 

محمــد ابمقعــني صــاحب ادلوفــة اكن يطلــب مــن الشــ يخ عــيل بــن عبــدهللا 

ابراس أ ن يرشفه ابلوصول من بدله اخلريبة ا ىل بدل ادلوفة ليكرمه ابلضـيافة 

ليه للضيافة يف مجيع تالمذت ه ، فرشط عليه الش يخ عيل أ ن يكون وصوهل ا 

ومه جامعـــة . واكن اليفـــارقهم ســـفرا والحرضـــا ، فقـــال هل الفقيـــه : أ نـــت 

وأ حصابك امجليع ، فأ دابه الش يخ عيل وداء ا ىل بـدل ادلوفـة ومعـه تالمذتـه 

امجليع ؛ فلـام وصـلوا ادلوفـة وقصـدوا مسـجد الشـ يخ عبـد هللا بـن طـاهر 

صــاحب ادلوفــة ؛ تــركهم الفقيــه ابمقعــني ومل يلكمهــم ، بــل أ عــرض عــهنم 

للكية ومل يلكمهم أ يضا أ حد من أ هل الـبدل . فـزاروا الشـ يخ عبـد هللا بـن اب

طاهر ورجعوا ا ىل اخلريبة ، فلام اكنوا يف أ ثناء الطريق وقع يف خاطر واحـد 

مــن تالمذتــه أ ي الشــ يخ عــيل كيــف هــذا ال مــر ، فقــال هل الشــ يخ عــيل 

سـمل . ماكشفا هل مباخطر يف قلبـه : ايفـالن زران وليـا هلل ودـربان خـاطر م 

فاكن عاقبة أ مر ذكل الفقيه أ ن سلط هللا عليـه ردـال مـن عشـريته فعـدى 

عليه وقتهل ظلام . والشك يف قوهل صىل هللا عليـه وسـمل عـن هللا تعـاىل ) 

آذنتــه ابحلــرب ( وأ ي أ ذى أ كــرب مــن اال ســ هتانة  مــن أآذى يل وليــا فقــد أ



 289 

صـىل واال س هتزاء بأ ولياء هللا . قال صاحب اهلمزيـة يف وصـف رسـول هللا 

 هللا عليه وسمل : 

 نبيا من قومـه اس هتزاء   وكفاه املس هتزئني ومك ساء

ان كفينا  املس هتزئني * اذلين جيعلون مع وهو أ خذها من قوهل تعاىل  } ا 

آخر فسوف يعلمون * ولقد نعمل أ نك يضيق صدر  مبا يقولون * فسـ بح  لها أ هللا ا 

ليقـني {حبمد ربك وكـن مـن السـاددين * واعبـد ربـك حـىت يأ تيـك ا
1
. قلـت   

وأ صل ماوقع فيه هذا الردل من هـذه الـرذيةل اخلـذيةل هـو البخـل والشـح 

ليه بقول النيب صـىل هللا عليـه وأ هل وسـمل : البخيـل بعيـد مـن هللا  املشار ا 

ن السـخي قريـب مـن  بعيد من الناس بعيد من اجلنة قريب مـن النـار . وا 

 .  هللا قريب من الناس قريب من اجلنة بعيد من النار

 } احلكاية احلادية واخلمسون بعد املائة { 
أ خربين الش يخ عيل بن أ محد ابهرمز قـال : أ خـربين أ يخ عبـد هللا  

بن أ محد ابهرمز قال : كنت أ قرأ  العمل الرشيف ببدل اخلريبة عىل يد الش يخ 

الكبري عيل بن عبد هللا ابراس نفع هللا به ، فبيامن حنن يف بعـض الليـايل يف 

قـرأ  مـودلا للنـيب صـىل هللا عليـه وأ هل وسـمل واكنـت هل اليـد حرضته وهـو ي

ان احرتكنـا ملـا حصـل املقـام يف أ ثنـاء املـودل واهـزت  آءتـه ، مث ا  الطوىل يف قرأ

هنا أ صابتين صكة من بعض احلـارضين  امجلع ملا ودد من حالوة نغامته ، مث ا 

عىل أ س ناين فسقطت مهنا ثنيتـان فأ خـذهتام بيـدي ، واكن الشـ يخ يتوادـد 

                                                           

1
 احلجر 99 – 95الآايت :   
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فأ خذهام مين ووضعهام يف راحته وأ دخلهام يف مفي وهو يقـول برفـع صـوت : 

ايمعر ايمعر يكـرر ذكل حـىت اسـ تقرات يف ماكهنـام ك ن مل يكـن هبـام يشء . 

 قال الراوي : فرأ يت ثناايه املذكورات كهيئهتام ال وىل غري أ هنام طفتا قليال . 

 بـه وهبـم وأ خربوين جامعة من أ والد س يدي الوادل احلسـني نفـع هللا

ن الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس زار قرب نيب هللا هود مع ش يخنا  قالوا : ا 

احلسني بن الش يخ أ يب بكر بن سامل وذكل يف حيـاة سـ يدي معـر ؛ قـال : 

آه  فلام وصـل سـ يدي احلسـني ا ىل رضحي نـيب هللا هـود لكمـه مـن قـربه ورأ

ل هل سـ يدان الش يخ يلكم س يدان احلسني وظن أ ن الناس لكهم يرونـه ، فقـا

بتـدأ  يقـرأ   ن سـ يدان حسـني ا  آه غري  . مث ا  احلسني : أ ثبت ايعيل مفا أ حد رأ

ذا وقفوا عنـد قـرب نـيب هللا هـود يقرؤهنـا  سورة هود كام يه العادة للزوار ا 

ىل أآخرها . قال : فلام انهتى  ا ىل قوهل تعـاىل  } قـالوا ايهـود ماجئتنـا من أ ولها ا 

ومـا حنـن كل مبـؤمنني { ببينة وماحنن بتاريك أ لهتنـا عـن قـوكل
1
قـال بـىل وهللا  

ايحسني قد جيئهتم ابلبينة فمل يصـدقوا . فسـمع الشـ يخ عـيل ذكل وجعـل 

 خيشع ويبيك ، وس يدان الش يخ حسني يثبته . انهتى  . 

وملا ذكروا عند الش يخ عيل بن عبـد هللا املـذكور فـالان وفـالان مـن 

ان فا ين يف الصف الثخني السادة واملشاخئ قال : لكهم يشء هلل ونعم ، وأ ما أ  

، يعين س يدان معر . وقال أ يضا : أ ن س يدان معـر أ مـىل عـيل املشـاف فـمل 

ىل أ نه ممتلئ القلـب واجلـوارح بشـ يخه ، وأ نـه أ خـذ منـه  شارة ا  أ رى غريه . ا 

مبجامع الفؤاد واصطمل يف حمبته حبيث مل يبق يف قلبه متسع لغـريه ، مـع أ نـه 

                                                           

1
 هود 52الآية :   
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بفضـلهم . غـري أ ن مثـل ال وليـاء مكثـل عارف بقدر مجيع ال ولياء ، معـرتف 

تبـاع نبيـك مـن بيـهنم  ال نبياء جيب عليك اال ميان جبميعهم ، وجيـب عليـك ا 

خاصة فافهم . انهتى  . وقيل : أ نه أ وغريه من تالميـذ سـ يدان معـر ملـا تـويف 

 ش يخهم س يدان معر جعل يمتثل بقول سعد السويين نفع هللا هبم : 

 ن بعد ال صفر البقني أ ابعر م  راح امجلل ذي كنت به ماكبر 

 } احلكاية الثانية واخلمسون بعد املائة { 
أ خربين الثقة يف ذكل قال : اكن بعض الناس يف هجة دوعن ال ميـن  

يتعاطـا عـمل الطلسـامت والعطـوف والرصـوف واليتقـي هللا ، واكن جعيـب 

مـرأ ة راكبـة عـىل راحـةل يف  الترصيف فيه . فاتفق أ هنا مرت عليه ذات يوم ا 

رحبة الوادي دوعن ، فقال مجلاعة عنده وهو ببدل الرشـ يد : تريـدون أ ريـمك 

كيف تأ يت هذه املرأ ة ؟ ا ىل عندمك ، قالوا نعم ! فأ خذ يكتـب كتـااب يف ظفـر 

يده أ و يف اكغد
1
، مفا مت كتابته حىت خرجت املرأ ة من ظهر البعـري وأ تـت  

ليه فلام قامت بني يديه حلس الكتاب اذلي كتبه بلسانه  منح  ، فلام ا  حىت ا 

رتد عقل املرأ ة املذكورة علهيا ، فعند ذكل ولت هاربة مـهنم ،  حم  الكتاب ا 

فبلغ ذكل س يدان الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس فسـلب ذكل اال نسـان 

مامعه مجيعـه ، حـىت أ نـه مل يقـدر بعـد السـلب أ ن يقـرأ  بسـم هللا . وذكل 

 لحدين . حامية منه عىل ادلين ، وهجادا حلرب الش ياطني امل

                                                           

1
 الاكغد هو : ادلفرت أ والنظري   
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ومسعت عن الثقاة يف مثل هذا أ ن الش يخ عيل املذكور ملا ظهـر يف 

دوعن وشاع ذكره فيه ويف غـريه مـن اجلهـات وأ قبـل عليـه غالـب النـاس ، 

حسده بعض احلسـاد مـن املناصـب ، فـأ غرى بـه صـاحب ال مـر بـدوعن 

فأ رسل ا ىل الش يخ عيل أ ين قد جعلت كل كذا وكذا أ ايما وزل من أ ريض 

الشـ يخ يقـول : ا ين لسـت قـامئ بنفيسـ فـأ زول بـأ مر  ، وأ مـا أ ان  ، فأ دابه

بأ هل النوبة عن هللا . ورمبا تلكم الش يخ عيل بأ ايم جعلها أ مرا ذلكل الـوايل 

، مفا مضت تكل ال ايم حىت جهـم ومـات جفـأ ة والعيـاذ ابهلل قبـل متـام املـدة 

نه قام ابل مر بعد ذكل  بنه اليت جعلها للش يخ . قال يل بعضهم : مث ا  الوايل ا 

حفصل عنده عىل الش يخ عيل يشء من العداوة املوروثة ، فلقي بعض مـن 

ىل الشــ يخ عــيل بعــد وفاتــه ، فقــال هل مــن شــ يخك ؟ فقــال هل  انتســبب ا 

ش يخي عيل بن عبـدهللا ابراس ، فقـال : وهللا لـو أ دركتـه لقطعـت رأ سـه 

وعلقته بكفة القبان
1
حىت عـدا ، فمل متيض عليه مدة يسرية بعد هذه اللكمة  

عليه بعض أ والد معه فقتهل يف حصنه ، وتـوىل بعـده قـاتهل ومل تنـتطح فيـه 

عنـزان . فنعوذ ابهلل من املعـاداة ل وليـاء هللا الـيت مـن أ بـتيل هبـا مقتـه هللا 

 وعاداه ، وجعلها داءه ومرداه . 

 }احلكاية الثالثة واخلمسون بعد املائة {  
خه سـ يدان معـر حـق ويه أ ن الش يخ عـيل املـذكور ملـا عـرف شـ ي 

معرفته ، وابنت هل حقيقته ، وحتقق قدر ماينال ويطلب منـه ، هـان عليـه 

                                                           

1
 لوزان القبان هو : املزيان أ وا  
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مقدار مايرت  من نفسه ، فاخنلع هل عن لك مكل وحظ ومراد ، وبقي مثل 

امليت بني يدي الغاسل ونذر هل بلك ماميكل من مال . فعـمل بـذكل قبيلتـه 

عـىل أ ن يبعثـوا هل رسـوال  وقرابته أ ل ابراس ، فاجمتعوا يف منـزل وتشاوروا

ويلكموه يف ذكل ، فلـام دـاءه الرسـول استشـار سـ يدي معـر يف اذلهـاب 

لهيم وشـف ماعنـدمه واحـذر مـن البـيض  ذهب ا  لهيم أ والرت  ، فقال هل : ا  ا 

اليفرخ . ففهم اال شارة وقال : أ مـا البـيض فسـوف نكرسـه يف احلـال . فلـام 

يـع مـاكل لكـه للسـ يد وهـذا حرض دلهيم قالوا : ايعيل بلغنا أ نك نـذرت جبم 

ليس يليق منك ؛ لو نذرت هل بيشـء معـروف ، أ مـا لكـه فقـد أ خطـأ ت . 

يش هذا وأ يـش معـي ، وهللا لـو اكن يل وادي  أ ومثل ماقالوا . فقال هلم : ا 

بني حدوده ال ربعة لنذرت به هل ، بل لواكنت ادلنيا حبـذافريها مفـا يه  نسم

 مج ، وخرج من عندمه . 

د بن الشـ يخ وجيـه بـن عبـد هللا بـن محمـد بـن وأ خربين الش يخ محم

الش يخ القطب عبد هللا بن الش يخ أ محد بن محمد العفيـف الهجـراين ، عـن 

وادله الوجيه بن عبد هللا املذكور قال : دـاء الشـ يخ الكبـري عـيل بـن عبـد 

هللا ابراس ا ىل بدلان الهجرين واكن مقصده بيت معي أ محد بن محمد بن عبد 

ىل بيـت معـي أ محـد جيئنـا نلـمتس هللا العفيف ، فل ام وصـل الشـ يخ عـيل ا 

ابلش يخ نسمر عندمه ، فاكن معي أ محد يكبس رديل الش يخ عـيل ، فوقـع 

يف نفيس من ذكل يشء كثري ، وقلت كيف يفعـل معـي ذكل مـع ابراس ، 

وكيف ساغ هل يرت  معي يكبس ردليه وحنن أ ل عفيف ، مث ا ين نويـت أ ن 

عنـد الشـ يخ عـيل املـذكور ، فلـام منـت يف  ال أ عود ا ىل بيت معي وال أ عود

بيــيت رأ يــت ك ن الشــ يخ عــيل بــن عبــد هللا عنــدي يف بيــيت وك ين أ كــبس 
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ردليه وهو يذاكرين مبا داء من الفضائل يف ثواب من يكبس املؤمن ، فلـام 

مـن دانـب الشـ يخ عـيل املـذكور ،  اكن الصباح وانتهبـت زال مـايف نفيسـ

ا ا ىل دار معـي أ محـد ، فلـام وقـع وفعلت هلم قهـوة مـن العسـل وجيئـت هبـ

برصي عىل الش يخ عيل اكشفين مبا جرى يل معه يف النوم ، حفسـنت نيـيت 

 فيه من حينئذ وهلل امحلد والنعمة . انهتى  . 

وأ خربين الش يخ املنور عبد هللا بن محمد ابس ندوه صاحب الـرابط  

قلـت عن بعض تالمذة الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس املذكور أ نـه قـال : 

ذا ذاكـرت أ حـدا بيشـء مـن  لش يخي الش يخ عيل بـن عبـدهللا ابراس ا ين ا 

أ وصافمك امجليةل رمبا يزيد الكيم عـىل ماكنـت أ حفظـه مـن ذكل أ ويـنقص ، 

فهل عـيل مـن حـرج يف ذكل ؟ فقـال يل الشـ يخ : تلكـم مبـا شـ يئت فينـا 

نك مل تبلغ عرش العرش مما من هللا به الكرمي علينا . أ وكام ق ال والحرج ، فا 

 . 

ذا أ نشـد الكم  وقال غريه : اكن الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس ا 

الش يخ معر بن عيل ابن الفارض السعدي املرصي يتوادد عليه وتظهر منه 

شارات وحراكت ويقول : هاتوا لنا من اللحم السمني ، يعين الكم الش يخ  ا 

( ورأ يـت نسـخة مـن ديـوان الشـ يخ معـر املـذكور  قلـتمعر املـذكور . ) 

 هبا الش يخ عيل لنفسه بيده ويه الآن عندي وامحلدهلل . كت

 } احلكاية الرابعة واخلمسون بعد املائة { 
أ خربين الثقة أ ن الش يخ عيل املذكور ملـا زار حرضـموت بعـد مـوت  

س يدان معر اكن السلطان املنصور عيل بن بـدر الكثـريي جعـل يف نـوايح 
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ودخـل سـيئون وزار  سيئون أ انسا يتحسسون منه لزيوره ، فعـرب الشـ يخ

الفقيــه معــر ابخمرمــه ومل يشــعروا بــه وهــو مــع ذكل يف مجــع مــن تالمذتــه 

واحملبني ، فلام وصل دوعن بلغ السلطان أ نه قد نفذ ، فتأ سف حيث أ نـه مل 

يتفق هل لقاؤه ، جفعل يو ي أ مري حريضة مىت وصل الش يخ لـزايرة رضحي 

تفق أ ن الش يخ وصل س يدان معر أ ن يرسل هل خياال ا ىل سيئون يعلمه ، فا

ا ىل حريضة ؛ فبعث ال مري الرسول كام أ مر ، فوصل السلطان ا ىل حريضة 

يف جامعة من أ حصابه ، فبعث ال مري الرسـول كـام أ مـر ، فوصـل السـلطان 

ا ىل حريضة يف جامعة من أ ل كثري ومعهم من أ والد س يدي الش يخ شـيبان 

وأ رسـلوا للـوادل  بن أ محد بن سهل بن ا حساق ، فلام وصلوا قبة سـ يدان معـر

حسني يس تأ ذنون يف ادلخول لزايرته وزايرة الش يخ عيل املذكور ، فأ علمـه 

ن هذا السلطان عيل داء لـزايرتمك ، وقـال  وأ ذن هلم ، وقال : ايوادل عيل ا 

ذا دخــل عليــك الســلطان فقــم هل وأ مــره مبــا جيــب لــدلوةل مــن  هل أ يضــا : ا 

لسـوا ابتـدأ  ياكشـفهم امجليـع الآداب . فلـام دخلـوا عليـه مل يقـم هلـم ، وملـا د 

بأ حواهلم ، ولكم السلطان بالكم خشن فوعظه وقبل منه ، وقال هل : أ نـت 

أآخر ملو  أ ل كثري ، واستشـاره يف عامـة أ شـ ياء فأ شـار الشـ يخ عليـه مبـا 

يصلحه ويرشده ، وامتثل ماقال هل . فلام فرغ من الكم السلطان قال لذلي 

الن كيـف تسـاير ادلوةل ووادل  معه من أ بناء الشـ يخ شـيبان : وأ نـت ايفـ

ال مـن وراء حائـل ووخبـه  مايفتح هلم داره واليرتكهم يقبلون كفه للمصاحفة ا 

ن حــال أ بيــك  بــالكم كثــري . مث قــال هل بعــد ذكل : وعــزة ريب ودــالهل : ا 

ن  الش يخ شيبان بيـدي مثـل هـذه السـ بحة وأ شـار بسـ بحته وقـال هل : وا 

ذا معـك يل الكم كنت تريده أ قـرب  فـمل يغتمنهـا ، بـل قـال  : ايوادل عـيل ا 
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ن السـلطان  خهل يف غري هذا اجمللس ، فأ عرض عنـه وانهتـى  اجمللـس . مث ا 

نـه اليقـبهل  قال للوادل حسني بغينا ل والد الش يخ مركواب من اخليل ، فقـال ا 

فعـل هلـم خـط  منك أ بدا ، فقال السـلطان : بغينـا جنـزيمه بيشـء ، فقـال ا 

اذلي حبريضة فهـو يقبـل مـنمك ذكل ، ففعـل  جتربة برفع قمل ادلوةل عن ماهلم

 اخلط وأ عمل به الش يخ فقبهل منه ريض هللا عنه وعن امجليع . 

( وقـد حصــل لهـذا السـلطان عــيل املـذكور بسـبب تعلقــه قلـت )  

ابلش يخ عيل املذكور بشارة عظمية ويه ما أ خربين الوادل حمسن ابن سـ يدان 

موقف القيامة وك ن الناس يف  احلسني رمحه هللا تعاىل قال : رأ يت ك ين يف

مجع عظمي ، ورأ يت النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل دالسا يف حمفل عظـمي 

من ال نبياء وال وليـاء ، وفـهيم الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس املـذكور ، 

واكن السلطان عيل بن بدر واقفا يف مقام ذليل فقري مس تجري ابلنيب صـىل 

رسـول هللا صـىل هللا عليـه وأ هل وســمل ا ىل  هللا عليـه وأ هل وسـمل ، فالتفـت

نه اليوم يف شفاعتك  الش يخ عيل وقال : خذ بيد السلطان عيل ا ىل اجلنة فا 

لـهيام حـىت غـااب عـن  . قال : فأ خذ الش يخ عيل بيده وذهـب بـه وأ ان أ نظـر ا 

برصــي يريــدا اجلنــة . فلــهل امحلــد واملنــة كــام حقــق ظنــه . فهــم القــوم اذلي 

  ابمجليع ، وأ عاد عىل املسلمني من براكهتم . اليشق  دليسهم نفع هللا

 } احلكاية اخلامسة واخلمسون بعد املائة { 
فهيا ذكر وفاة الش يخ عـيل نفـع هللا بـه ، وذكـر حتقيـق اترخي ذكل . 

ويه ماحاكه س يدان الوادل عيىس بن محمد احلبيش ، وذكل أ ن الش يخ عـيل 

، وحرض أ دهل املسم  اذلي هل بن عبد هللا املذكور ملا انقىض معره املعمور 



 297 

ذن هللا للك أ دل كتاب * يف كتاب مسطور  ال اب  آية ا  } ومااكن لرسول أ ن يأ يت بأ

ميحو هللا مايشاء ويثبـت وعنـده أ م الكتـاب {
1
ا ىل حرضـة مـواله  أ يت ودعـي  

؛ يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ، حبضور أ دهل املقـدر ومس تقر أ وليائه 

ذا داء اليتقدم والي  ثنـني وهـو يف ، اذلي ا  تأ خر ، وذكل أ نه ملا اكن يـوم اال 

ليــه أ هــهل  آءة ورد ، خفــرج ا  آخــر الليــل يف قــرأ بيتــه يف بــدل اخلريبــة وحــده أ

فودــدوه قامئــا غائــب اال حســاس ، فاســ متر يف الغيبــة ا ىل وســط الهنــار يف 

ن النـيب صـىل هللا عليـه وأ هل وسـمل وسـ يدي  ذكل اليوم مث أ فـاق وقـال : ا 

طاس دخال عيل البيت وقاال : هيا معاد كل وقوف معر بن عبد الرمحن الع

، فقلت هلام : أ همالين يوما عند أ هيل وأ والدي اليفتجعون عيل ، فـأ همالين 

نــه بعــد ذكل دلــس يــوم  وقــاال : بعــد هــذا اليــوم مــابقي كل وقــوف . مث ا 

الثلوث خيرب بذكل ويتحدث ويذاكر عىل عادته ويـذكر للحـارضين ماقـال هل 

يه وأ هل وسمل وس يدان معـر ، مث تـويف يـوم ال ربعـاء وهـو النيب صىل هللا عل 

ذ ذا   1094بني امجلاعة وذكل يف شهر ربيع ال ول سـ نة   67هــ ومعـره ا 

 س بعا وس تني س نة . وهللا أ عمل . 

( يف ذكر أ حرف يسرية من الكمه وقد تقدم يشء يف أ ثناء  فصل) 

الخيلـو منـه احلاكايت قريبا ريض هللا عنه . بل غالب فصول هذا الكتـاب 

مســه القرطــاس يف مناقــب العطــاس وبعــض مــن أ خــذ عنــه مــن  ، كيــف وا 

عـمل أ ن  الصاحلني ال كيـاس ، والسـ امي الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا ابراس . ا 

املقصود ال عظم واملصمود ال مه من ذكر أ حـوال وأ قـوال وأ فعـال أ وليـاء هللا 
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شــ اراهتم ، تعـاىل ونرشـ فضـائلهم وخصوصــياهتم ، وجوامـع لكامهتـم ولوامـع ا 

منا هو تذكري ابهلل تعاىل ونرش أ الئه وشكرا لنعامئه ، وقـد  وكرمي كراماهتم ، ا 

ذا ر قال رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وس وا ؤمل : خيار عبـاد هللا اذليـن ا 

ذكر هللا ، ورشار عباد هللا املشاؤن ابلمنمية املفرقون بني ال حبة البـاغون . 

عـيل بـن عبـد هللا السـمهودي يف كتـاب  رواه اال مام أ محـد ونقـهل الرشـيف

جواهر العقدين . وقد بلغين عن ش يخنا العارف العالمة ؛ احلـرب الفهامـة : 

عبد هللا بن الش يخ عامثن العمودي صـاحب ادلوفـة أ نـه قـال : مـن حرضـ 

جملس الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس يعـين ومسـع الكمـه ، هـام يف حمبـة 

يتسـهل مجعـه ويتيرسـ وضـعه ، ونسـ تخري هللا تعاىل . وحنـن الآن نـذكر ما

ذكل من كتاب رشح احلمك للش يخ عيل املذكور . قال ريض هللا عنـه بعـد 

شـارة يف  اخلطبة : أ ما بعد فا ين اسـ تخرت هللا تعـاىل بعـد أ ن صـدرت يل ا 

طهيــا بشــارة مــن صــدر زمانــه ؛ وقطــب أ وانــه ، العــارف ابهلل تعــاىل ذوقــا 

لرمحن بن عقيل العطـاس بـن سـامل بـن وكشفا وحتققا وعلام ، معر بن عبد ا

عبد هللا ابعلوي السقاف ، أ ن أ ضع تعليقا لطيفا عىل كتاب احلـمك للشـ يخ 

العارف ابهلل أ محد بن عبـدالكرمي بـن عطـاء هللا الشـاذيل السـكندري نفـع 

هللا به وبعلومه ، وأ ابن لنا من لواحئ فهومه ، مايكشف لنا وللك مسرتشـد 

شــاراته و  رمــوزه ، ويفــتح لنــا ماتضــمنه الكمــه مــن ا ىل طريقــة غــوامض ا 

احلقائق واللطائف والرقائق ، فودـدت عنـد ذكل أ ثـر اال سـ تخارة وبـراكت 

قبول اال شـارة ، فقـدمت معمتـدا عـىل ماينقـدح بنـور الفهـم ، ومل أ كـن بعـد 

بـراهمي بـن عبـاد  وقفت لهذا الكتاب عىل رشح غري رشح الش يخ محمد بـن ا 

الكمـه ل ؤيـد الكمنـا أ سـا ، وقـد اكن النفري ، جفعلت يف بعض ما أ ضـعه 
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كثريا مايعرض واحضات املنقول ودليـات املعقـول ، وأ ان منتظـر مـايلق  يف 

الفؤاد ؛ من لواحئ الوداد ، فيكون أ خذه بالتقليد وهو اذلي نريد . فتلكمنـا 

حبســب مــايظهر لنــا مــن لواحئــه ، متمينــني بــراكهتم الشــامةل ، ومس تنـــزلني 

ــب والفتــوح مــن ســام ء ســاميات أ رسارمه القدســ ية ، مســ هتدفني املواه

ــرائقهم ،  ــأ ذايل ط ــذاههبم ، وممتســكني ب ــامتء ا ىل م ن ــوح ابال  ــائف واملن اللط

عرتافنـا ابلقصـور  ومتعرضني ال س تعطاف أ لطاف مصـوانت حقـائقهم ، مـع ا 

عــن شــأ ومه وعزيــز منــاهلم ، مستشــفعني هبــم ا ىل هللا يف أ ن ينيلنــا عزيــز 

 منحة ، ونسـ متطر التحقيـق مـن حسـب وصاهلم ، وطالبني من ددوامه لك

ــة يف لك نفحــة ،  ــاس العلوي ــف أ حــواهلم ، ونس تنشــق ال نف ــواهلم ورشي أ ق

لينـا مـن قـول وفعـل ونيـة ، ونسـأ ل  ونس هتدي التوفيق يف لك ما ينسـب ا 

هللا أ ن جيعلنا ممن مسع اخلطاب فوع  ، وشهد التحقيق فدعا ا ىل هللا عـىل 

تبـاع ، وجينبنـا الزيـغ بصرية وصفو رسيرة ، وحمجة منرية ، و  يوفقنا حلسن اال 

بتـــداع ، وأ ن جيعلـــين مـــرتجام عنـــه المـــتحكام بنفيســـ ، وأ ن ينفعـــين  واال 

واملسلمني مبا أ وردته يف هذا الكتاب وغـريه مـن لك فعـل وخطـاب ، وأ ن 

جيعـهل جحـة لنـا يـوم احلسـاب ، وحمجـة ا ىل كشـف احلجـاب ، وأ ن جيعلنـا 

حباب ، مع النبيني وخـواص املقـربني انطقني ابلصواب ، وأ ن جيمعنا مع ال  

من ال قطاب ، وال مئة وال واتد وال بدال وال جناب ، ومشاخئنا ومـن والاان 

فيه ووالينـاه والقـراابت وال صـهار وال نسـاب ، وأ ن يعـم بنفعـه لك طالـب 

 منيب أ واب . مث قال ويل يف ذكل شعرًا : 

ن رأ يت ا ىل ــلك الوج  ذه اخليــــــم حنو ال حبة دونك هـــ  ود مشري ا 
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 ـع اللكم ـــيدخكل ريب مبا يف مجمــ  وامسع خطاب ندا احلق املبني وال 
 دمـــــصفاحئ النفس أ رسار من الق  ففي الصدور سطور النور منه عىل 

ذا بدا ذا  انر الكون منه فــال   ـم ـغري يرى غريعز عـزه أ مــــــــــــ  ا 

نه أ خذ يف رشح الكت نتفـاع ، انهتى  . مث ا  اب املذكور اذلي مع بـه اال 

آهتـا القنـاع ، وأ قنـع أ هـل  مبا أ شفا ال وداع ونـزه ال سـامع ، وأ مـاط عـن خمبأ

قنــاع . حــىت مسعــت أ ن ســ يدان معــر بــن عبــد الــرمحن  ذكل الفــن غايــة اال 

ال هـذا الرشـح ،  ن كتاب احلمك عذراء مل يفتضـها ا  العطاس ملا مسعه قال : ا 

منـا يعين رشح الشـ يخ عـيل املـذكور  ، وقـد تقـدم . وال شـك يف ذكل ، وا 

ذا ودـد فالخــالف والاســتيقاف يف أ نــه  العمـدة اال تصــاف ابال نصــاف ، فــا 

كذكل ، وذكل فضل هللا يؤتيه مـن يشـاء وهللا ذو الفضـل العظـمي . وقـد 

نه لساين . وقال : من فرق بيين وبني عيل اليفلـح .  قال فيه س يدان معر : ا 

: أ ان صـندوق مقفـل وهـو مفتـايح .  وقال لـبعض مـن طلـب منـه التلقـني

وقال : ا ين خطبت للقيـام بـدعوة اخللـق ا ىل هللا فاعتـذرت مهنـا بأ عـذار ، 

يل أ ن  فقيل يل : حنـن جنعـل كل مـن يـوازر  ويعينـك عـىل ذكل وأ شـري ا 

عليــا هــو املعــني واملــوازر يل . واكن ســ يدان معــر يعظمــه دــدا ويقدمــه يف 

يف ذكل ، وذكل ملا عندمه من  الصالة حىت ظهرت الغرية من بعض الناس

متثال الواجب ،  حسن النية ومل يعلموا مااكنت عليه الطوية ، فأ ما هو فلال 

متثال أ مر ش يخه كام قيل :   ومن حقه ا 

 وخل حظك همام قدمو  ورا  أ حصهبم وتأ دب يف جمالسهم    

وس يأ يت يف اخلامتة قريبا مـاهو أ بسـط مـن ذكل فـامي يعرفـك مبقـدار 

ذ ا حصل كل اال تصاف ابال نصاف ، وكنت من أ هـل الفضـل هذا الش يخ ا 
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وال رشاف ، اذلين يعرفون الفضل ل هـهل ، ويأ خـذون اليشـء مـن أ صـهل . 

ال الصــرييف . وقــال  ال الــويل ، والميــزي النقــد ا  فقــد قيــل : اليعــرف الــويل ا 

 الشاعر : 

ذا مابرصان به مقــبــــــال     حللنا احلبا وابتدران القياما   ا 

 فا ن الكـــرام  جتل الكراما   نكرن قــيايم لــــــــــه فالت   

رجعنا ا ىل ماكنا بصدده من ذكر أ حرف يسري ة من الكمه احلاصل 

} قل لو اكن البحر مداداً للكامت ريب لنفد البحر من فيض فضل هللا ومدده ، 

قبل أ ن تنفد لكامت ريب ولو جيئنا مبـثهل مـددا {
1
ختيـار ذكل وانتخابـ  ه وأ ردان ا 

مــن رشح احلــمك املــذكور ، ولنكتفــي برشــح حمكــة واحــدة فنــذكرها أ وال مث 

ثر ذكل رشهحا مما أ ورده الش يخ علهيا مـن الرشـح ، فقـد مجعـت  نذكر يف ا 

هذه احلمكة بني املقامني ، وقد اس تقىص الش يخ فامي ذكره عىل تفصـيل عـمل 

ــادة امللــو  ، أ هــل اجلــذب  ــريقني ، ورشح حــال الفــريقني مــن الس الط

لسلو  . فأ مـا احلمكـة فقـد قـال سـ يدي الشـ يخ أ محـد ابـن عطـاء هللا : وا

ش تان بني مس تدل به ومس تدل عليه ، فاملس تدل به عرف احلق ل هـهل ، 

ليـه  وأ ثبت ال مر من وجود أ صهل ، واال سـ تدالل عليـه مـن عـدم الوصـول ا 

ال مىت غاب حىت يس تدل عليه ، ومىت بعد حـىت تكـون الآمار يه الـيت  وا 

ليه   . انهتت احلمكة . توصل ا 

وأ ما الرشح فقـد قـال الشـ يخ عـيل بـن عبـد هللا املـذكور يف رشح 

هذه احلمكة : معىن ش تان ، أ ي بعد مابني الفريقني ، وبون مابني الطريقني 
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، أ ي طريق املس تدلني به عىل وجود ال ش ياء ، ل هنـم مـأ خوذون عـن رق 

ـــار  ـــة الواحـــد القه ـــور وحداني ـــار وشـــهود الآمار ، بظه ـــارقون ال غي ، وغ

ومتالشون يف متالطامت حبار ال نوار ، ومسـ تغرقون يف شـهود ال رسار ، 

فأ ىن يثبتون يف مشاهدمه رؤية سوى رؤية مليكهم ، أ ويلوح هلـم غـريه ومه 

عاكفون يف حرضة العدم ، غائبون عـن احلـدوث والقـدم ، فـأ رسارمه عـىل 

ــ ــوي ، دني ــريئ حيســ أ ومعن ــة م ــو ا ىل رؤي ــة ، مل تل ــرايس الوالي وي أ و ك

ن تعاقبت عىل ظواهرمه خمتلفـات العـادات  أ خروي ، مليك أ وملكويت ، وا 

، فل حاكم س بقت وأ قسام قدرت ، يدخلون بـه فهيـا قبـل رؤيهتـا فهـم بـه 

وهل ، البأ نفسهم والل نفسهم ، غائبون عهنا حال وجودها وظهورهـا يف عـامل 

ايه . الشهادة واملكل ، غائبون عهنم التشعر أ رسارمه بسواه ، والتن ال ا  ظر ا 

ال طريقـة احملـو يف  ليـه ا  فهؤالء صـفوة أ وليائـه وخـرية أ تقيائـه ، اليسـلكون ا 

ليه به واصلهم ، نعمـة مـن  وجود الصحو ، يرحيون من اتبعهم ، ويوصلون ا 

هللا ابلغة ، ورمحة من هللا سابغة ، يأ لفون من والفهـم يف هللا ، التتـدنس 

حـوال ، نفوسـهم طـاهرة وأ نـوارمه بواطهنم بلوث الغل ، والتتغري بتغيري ال  

ابهرة ، وأ عامهلم دامئة . ومه يف أ مان وعافية ، واخللق مهنم يف أ مـان وعافيـة 

، اليــــؤذون دليســــهم والميــــارون نــــدميهم . هينــــون لينــــون بشاشــــون 

مس تبرشون . حتـمك أ حـواهلم عـىل لك مـن رأآمه ابال حـرتام هلـم واال دـالل ، 

لهيم جنائب القلوب اجملـدة  وينبت احلب هلم يف قلوب أ هل اال ميان ، حتدى ا 

يف طلــب احملبــوب ، وتلــوح عــن أ نفاســهم بــوارق الغيــوب ، يغــىن طالــب 

 القرب برؤيهتم ، وتوصهل حمبهتم . 
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مث قال ريض هللا عنه : فلو ذهبنا نصف مادللهم هللا به من عظمي 

املنة ، وما أ حتفهم به من جزيل النعمة  لطغ  علينا طوفان ال لطاف وغطـا 

ال أ عــالم وجــودان . ويف اال شــارة كفايــة ملــن أ مشــه هللا نســ مي قــرهبم ، جبــ

 وأ ذاقهم حالوة حهبم . مث قال  ويل يف ذكل شعرًا : 

هد التحيل ونعت اذلات يف ال زل  يغذومه احلب من أ لبان منــــته  شم

 ويه وعــن مثل ـجفل عن كيف  حي  ية ـــ بغري تكييف حيىك كيف كيف 

 قد صار حمـــفوظ عن معد وعن زلل   ذا  سنته فلك حمبـــوب يشهد 

 مل يعرتيه كــريه اجلـنب   واملـــــــلل   هــمن الحظته عيون أ لطاف رأ فت

مث قال : هذا يف اجملذوبني احملبوبني ، وأ ما السالكون احملبون اذليـن 

ميــاهنم وجــود أ عيــاهنم فاال ميــان والعــمل فــهيم حتــت أ جســاف  غطــت حقــائق ا 

ية ؛ واحلجــب الطبيعيــة ؛ والشــهوات احليوانيــة ؛ الــيت يه القوالــب البرشــ 

ــائق  ــان احلق ىل أ وط ــوع ا  ــوا ابلرج ــامل . خفوطب ــل الك ــل الكشــف دالئ ل ه

القدســ ية ، بعــد مادنســ هتم الظلــامت ال رضــية ، فــأ مطرت أ صــالد أ رايض 

آنيـة ، بعـد  نفوسهم السحائب النبوية ، وادلالئل الرسالية ، والشواهد القرءأ

ارات نريان اجلهل ، فومسهتـا بـومس احليـاة فسـمعت النـداء ، ماأ يـبس هتا حر 

فثارت البذرات اال ميانية الاكمنة فهيا ، فاهزتت هبزة خـوف البعـد والقطيعـة 

، وربــت ابلــرتيب يف طريــق الســلو  ا ىل مــكل امللــو  ، وأ نبتــت مــن لك 

زوج من أ زواج احلقائق ال سامئية هبيج رائق . هكذا يتـدرجون يف مـدارج 

ــوم  ــروج املعــارف ، العل ــون يف ب ــارج ال حــوال ، ويرتق ، ويعرجــون يف مع

ــق يف  ــق ، وحق ــذه الطري ــرف ه ــن ع ــيفهم ذكل م ــول فل ورشح ذكل يط

سلوكها أ مت حتقيق . ومن مل حيقق ذكل ، ومل يعـمل ماهنـاكل ، فليلـق نفسـه 
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ا ىل ش يخ يعرفه حقائقها ويفهمـه دقائقهـا ، ويرقيـه يف بـروج معارفهـا . فـا ن 

ماحيققه عىل كامهل ا ال صاحب كشف دامئ . وأ ما مـن يأ خـذ دل هذا ال مر 

علمه وطريقه ال عن ش يخ فال تتضح هل الطريق غالبا ، بل يبق  يف جحـاب 

نفســه وموضــع حبســه الينفــك عــن قيــد اللــبس ولــو بلــغ يف ظنــه مــابلغ ، 

ال مشاهدة مـن يس تنشـق بصـفاء  لكثافة جحاب النفس . مفا يلطف جحاهبا ا 

آتــه حقــائق الغيــوب ، وتنجــذب بصــفائه القلــوب . ومثــل هــذا قــل يف  مرأ

ال قطار س امي يف هذه ال عصار وجوده . فالسالكون هيذهبم سلطان اجلـالل 

ــذوا أ وال  ــال . فأ خ ــوار ال فع ــون يف أ ط ــال ، ويتقلب ــة ال طف ــربهيم تربي ، وي

يس تدلون بوجـود ال شـ ياء عـىل وجـود مودـدها ، وذكل لطمـس أ نـوارمه 

ال فلــو اال ميانيــة حتــت غياهــب ظلــامت مل تــنطمس اله اجلهــل الطبيعــي ، وا 

ــو  ــاب عــن الشــهود وه ــة وشــواهدمه اال حســانية . مفــىت غ ــوارمه اال مياني أ ن

س بحانه مل يزل موجودا منعوات بنعوت كامهل ؛ مىت تصدق عليه الغيبة حـىت 

آمار قدرتـه ، وعـني مـن أ عيـان  ىل أ ن نس تدل عليه مبا هو أ ثـر مـن أ حنتاج ا 

ابهلل واسـ تدل بـه عـىل ال شـ ياء فقـد عـرف حمكته . مفـن عـرف ال شـ ياء 

ذ املعرفـة وجـود .  ورصحي العـمل  احلق ل ههل ، وأ ثبت ال مـر مـن أ صـهل ، ا 

تعطــ  أ ن التــرى الصــنعة دون صــانعها ، واملبتــدعات قبــل مبــدعها . وأ ن 

الفرع ابل صل ال ابلعكس اذلي هو دليل عىل العكس ، وهـو شـهود ال ثـر 

ا . ومىت بعـد حـىت تكـون الآمار توصـل دون مؤثره ، والصنعة دون صانعه

ال بتعريفــه ،  ال بــه ، واليتوصــل ا ىل معرفتــه ا  ليــه ؛ فاليســ تدل عليــه ا  ا 

عانتــه ، واملوفــق هبدايتــه ،  ال بتوفيقــه . فهــو املوصــل اب  واليعمــل بطاعتــه ا 

ليه يرجع ال مرلكـه . والك الفـريقني جمـذوبون حمبوبـون  واحلافظ بواليته ، وا 
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ــه  ــ بقت عنايت ــوال س ذ ل ــهوده ا  ــق بش ــالكون ، والحتق ــه الس لي ــدي ا  مل هيت

ذا علمت أ ن اللك عىل احلقيقة جمذوب وخمطوب ، علمت أ ن  احملبوبون . فا 

} مث اال صطفاء قـد مشـل الفـريقني ، فامحلـد هلل عـىل ذكل . قـال هللا تعـاىل 

أ ورثنا الكتاب اذلين اصطفينا من عبادان مفـهنم ظـامل لنفسـه ومـهنم مقتصـد ومـهنم 

ذن هللا ذكل هو الفضل الكبري {سابق ابخلري  ات اب 
1
ال   هل ا  قيل الكتاب هـو لآ ا 

هللا . قال عليه السالم : سابقنا سابق ومقتصـدان انج وظاملنـا مغفـورا هل . 

قتباس أ ن  أ وكام قال . وعند أ رابب الفهم فامي يعرفون من طريق اال شارة واال 

مـن كنـوز الظامل لنفسـه هـو ال مكـل ، وهلـم يف ذكل معـاين ورمـوز تظهـر 

خـزائن املعـارف ، والسـبيل ا ىل رضب بعـض ال قـوال بـبعض ، وتناقضـها 

ابال برام والنقض ، بل فسـ يح املعرفـة يعطـي أ ن لـلك مقـام مقـال ، ولـلك 

حال ردال . فال مشاحة يف اللفظ ، فاللفظ واحد قد يوضع ملعان كثـرية ، 

م واحــد واملعـاين الكثــرية قـد يعــرب عهنـا بعبــارة واحـدة ، وقــد يكـون الــالك

نسـان مايناسـ به ويليـق بأ فعـاهل . مث قـال : ويل يف ذكل شـعرًا  ويأ خذ لك ا 

 وهوهذا : 

 قيوم قامئ مل خيف  ومل يــــزل  فكيف يفقد من هو ظاهر وبــــنا

 يلـــر أآخر بال انهتاء يـوظاه  هرانـ هو أ ول يف بطون قبل مظـ 

 والقلــــل   الزاد مظهران شيئا  ودامئ كيف مااكن الزمان بنـــــــا

مث قـــال ريض هللا عنـــه ونفـــع بـــه وبســـائر الصـــاحلني : فلـــام اكن 

كتسـاب والترقـب وال  اجملذوبون احملبوبون أ خذ هبم طريـق املنـة مـن غـري ا 

                                                           

1
 فاطر 32الآية :   
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نفاقهم من خزائن معارفهم عىل الطالبني كذكل حسب مـا  حتساب ، اكن ا  ا 

يق الكـد أ مرمه هللا به ، والسالكون احملبون ليس كذكل ل نه سكل هبم طر 

نفاقهم من وسع مامه عليـه . مث ذكـر احلمكـة الـيت تـيل  والتلكيف ، فيكون ا 

 هذه . انهتى  . 

منـا تفـيض عنـد  نه نفيس فا  ن كنت هل غالم ، فا  فتدبر هذا الالكم ا 

ســامع الآايت دمــوع الراهــب والقســيس ، الاملســ تكرب التائــه النائــب عــن 

بليس . وللشـ يخ عـيل ريض هللا عنـه الكم متـداول ، مـن ذكل قـوهل ملـا  ا 

ذا رضب العود والحترضه ، فقال : ا ين أ مسعـه يقـول :  قيل هل : ماكل تقوم ا 

مق مق . واكن ريض هللا عنه اليرضب عنـده العـود بـل اكن يقـول بتحرميـه ، 

حىت بلغين أ نه قيل لس يدان عبد هللا بن علوي احلـداد ابعلـوي نريـد منـك 

: ا ن حرضـه الشـ يخ عـيل تفعل تصنيفا يف حـل رضب العـود فقـال للقائـل 

ابراس فعلت ذكل . واكن مرة ببدل اخلريبة واكن ش يخنا الـوادل حسـني بـن 

ــه ورأ ي احلبيــب عبــد هللا احلــداد  ــاتفق رأ ي معــر العطــاس فهيــا أ يضــا ، ف

وجامعة من السـادة أ ل أ يب علـوي عـىل أ ن يفعـل بعضـهم ضـيافة ويطلبـون 

رغـوا مـن الطعـام الش يخ عيل ، ويطلبون صاحب العـود ، ففعلـوا ، فلـام ف

أ مــروا صــاحب العــود برضــبه ، حفينئــذ قــام الشــ يخ عــيل وخــرج ، فتبعــه 

س يدان احلسني وقال هل كيف يسوغ كل اخملـرج مـن عنـد هـؤالء السـادة ، 

ال بوادل  س يدان معر ، وهـو اليسـمع  هال تأ سيت هبم ؟ فقال : ال أ قتدي ا 

 رضب العود . انهتى  . 

سني بن معر وس يدان عبد هللا ( واعمل أ ن ش يخنا الوادل احل قلت ) 

احلداد اكان حيرضان رضب العود املذكور ، بـل اكن شـ يخنا الـوادل احلسـني 
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يقول بذكل وحيرض عنده صاحب العود وغريه من أ هل السامع من الردـال 

 والنساء ، شاهدان ذكل منه وحرضانه معه . فال شك أ ن اختالفهم رمحة . 

السـامعية ومايقـال فهيـا ( وقد سأ لت مرة عن هـذه ال الت  قلت )

ــت  ــة والشــافعية ، فقل ــة واحلنبلي ــة واملالكي ــذاهب احلنفي خــتالف امل ــن ا  م

للسـائل عنــدي أ ن حمكهــا حــمك اجمللـس اذلي حترضــ فيــه ، فــا ن اكن مــن 

ن اكن من جمالس الطـاحلني فهـىي طاحلـة  جمالس الصاحلني فهىي صاحلة ، وا 

 والسالم . 

 عنه : اليصح عقيـدة رجعنا ا ىل الكم الش يخ عيل ، قال ريض هللا

نسـان حــىت يكــون مـن أ هــل الكشــف والعيــان . وملـا قيــل هل فــالن مــن  ا 

السادة وفالن ؛ قال : لكهم ونعم وابلغ قدره ، ولكن معـر بـن عبـد الـرمحن 

أ مال عيل املشاف مابقي يف نظري متسع لرؤية غريه . وقال لس يدان معـر : 

، فقـال سـ يدان معـر عنـد ايس يدي العني اليت نظرتين هبا أ نظر هبا أ والدي 

 ذكل : مه أ والدي . 

( وهذه خامتة يف معىن قول س يدان معر أ والدي يعين أ والد  قلت) 

الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس املذكور  فهيا بشارة لهذا الشـ يخ وأ والده ، 

من هذا القطب الرابين الوارث احملمدي ، فهنيئًا هلـم بـذكل مث هنيئـا هلـم . 

يخ عيل املذكور هذه اللكمة من س يدان معـر يقـول : وقد تكررت لهذا الش  

معر عيل وعيل معر . وقوهل : من فرق بيين وبني عيل اليفلـح . وقـوهل : أ ان 

صندوق مقفل وهو مفتايح وغري ذكل . واكن يقدمـه حبضـوره يف الصـالة 

شــارات ونفحـــات دلــيالت ، وعطيـــات  ، ويشــري ذكل ا ىل بشـــارات وا 
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ال حاســد بغــيض معانــد ، غــري جــزيالت ، وهبــات ســابقات ، ال ينكرهــا ا 

راض حبمك ال حد الواحد ، اذلي يعطي من يشاء ، ومينع من يشاء ، ويعز 

مــن يشــاء ، ويــذل مــن يشــاء ذكل فضــل هللا يؤتيــه مــن يشــاء وهللا ذو 

ذا اليؤتون الناس نقريا * أ م حيسدون } الفضل العظمي  أ م هلم نصيب من املكل فا 

آاتمه هللا من آتينامه ملاك  الناس عىل ما أ براهمي الكتاب واحلمكة وأ آتينا أ ل ا  فضهل فقد أ

{ عظامي
1
. وقال أ هل هللا : أ ن غاية مايريد املريد من شـ يخه أ ن يقـول هل :  

 أ نت أ ان وأ ان أ نت . فافهم . 

وقد أ شار ا ىل حتقيق ذكل وعظم حمهل وجزاةل فضـهل الشـ يخ الفقيـه 

فريدة ، خياطب فهيا وميـدح العالمة معر بن عبد هللا ابخمرمه يف قصيدة هل 

ــات ، واملواهــب  ــري ال حــوال واملقام ــري القطــب الشــهري ، كب شــ يخه الكب

والكرامات ، عبدالرمحن بـن معـر ابهرمـز امللقـب ابل خرضـ، املقبـور بـبدل 

 هينن يف تربة احلمث بقوهل شعرا هلل دره : 

 فسه ا جيابهو نيس ما قد أ وجب يل عىل ن   عبد رمحن أ حب امس أ هل ال سام وال لقاب

 ابــــواقبلوين فنا ايهيل خملط ولعــــ  يوم قلت أ محلوين وادبغوا دميي الهاب

 فا ن لو تلبس املعتب وتسهى  وتنساب  قال طب وانرشح الايمعر عاد تراتب

 رمه عنك ينجابـــــــالوال الود ايابخم  يف غوى الغي ماشانك دلينا والعاب
 ابــوانت أ ان والطريقة واحدة والمتذه  ابمن قداان وحننا منك فامي اخطا أ وص

وقد حصل للش يخ عيل املذكور من سـ يدان معـر مثـل هـذا وأ كـرب 

من هذا ، حىت أ ن س يدان احلبيب الفاضل عقيل بـن عبـد الـرمحن حصـل 

                                                           

1
 النساء 54 – 53الآايت :  
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منه عتب عىل صنوه سـ يدان احلبيـب معـر يف تقـدمي الشـ يخ عـيل املـذكور 

قـال هل سـ يدان معـر : هـل عىل نفسه وغريه حبضوره يف الصالة وغريهـا ، ف

ذا  حيسن كل أ ن تتقدم عـيل يف صـالة أ وغريهـا أ و أ ن تنسـبين ا ىل خطـاء ا 

تقدمت أ ان عليك يف يشء من ذكل ؟ فقال ال ! فقال س يدان معر : هو أ ان 

 يعين الش يخ عيل املذكور . انهتى  . 

مثل هـذه مـن رسـول هللا صـىل هللا عليـه وأ هل وسـمل  وقد س بقت 

سـلامن منــا أ هـل البيـت . وســبب تـكل اللكمــة أ ن  لسـلامن حيـث يقــول :

املهاجرين وال نصار تنازعوا يف سلامن الفاريس يف أ ايم حفر اخلندق ، فقـال 

املهاجرون سلامن منا ، وقال ال نصار سـلامن منـا . فقـال رسـول هللا صـىل 

هللا عليه وأ هل وسمل : سلامن منا أ هل البيت . وكذكل قال س يدان عيل ابـن 

عد رسول هللا صىل هللا عليه وأ هل وسـمل لسـلامن : سـلامن منـا أ يب طالب ب

 أ هل البيت . 

وقــد تقــدم ذكل بأ بســط ممــا هنــاكل يف فصــل فضــل أ هــل البيــت  

النبوي ، وكذكل ورد يف احلديث الصـحيح أ ن النـيب صـىل هللا عليـه وأ هل 

وسمل مسع بعض الناس ينتقص عـيل بـن أ يب طالـب ، خفـرج علـهيم مغضـبا 

أ قوام ينتقصون عليا ، من نقص عليا فقد نقصين ، ومن فارق  فقال : ماابل

ن عليا مـين وأ ان منـه ، خلـق مـن طينـيت وخلقـت مـن  عليا فقد فارقين ، ا 

براهمي ، ذرية بعضها من بعض وهللا مسيع علمي  براهمي ، وأ فضل من ا  طينة ا 

ذا قال الـوارث احملقـق ل حـد هـذه املقـاةل  نه وليمك بعدي . احلديث . فا  ، وا 

يكون يف حمل هذا كام اكنوا السلف يتعاطون هذه اللكمة مـن أ اكبـر أ هـل ف 

البيت النبوي . فقد حىك الشـ يخ عبـد القـادر العيـدروس يف كتابـه النـور 
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السافر : أ ن الش يخ محمد بن أ محد ابجرفيل طلب من سـ يدان عـيل بـن أ يب 

بكــر علــوي أ ن يقــول هل كــام قــال رســول هللا صــىل هللا عليــه وأ هل وســمل : 

لامن منا أ هل البيت ، والزمه عىل ذكل أ ربعة أ شهر ، فمل جيبـه ا ىل ذكل س

، فلام أ حل عليه وحتقق منه الصـدق يف الـود واحملبـة ل هـل البيـت قـال هل : 

ال ابـن أ يخ أ بـوبكر بـن  ن ادلين النصيحة ، اليقول كل هذه املقـاةل ا  ايفقيه ا 

 بكـر علـوي عبد هللا العدين ، فطلب الش يخ محمد من س يدان عيل بـن أ يب

ذ  ىل ابن أ خيه الش يخ أ يب بكر بن عبد هللا العيدروس وهو ا  أ ن يكتب هل ا 

ليـه  ذا  متوطن عدن الـمين ، ومعـه الشـ يخ عـيل بـبدل تـرمي ، فكتـب هل ا 

يطلب منه أ ن يقولها هل ، فقالها وأ قر عينه هبا . وهذا مع كرب حـال سـ يدان 

ين كـام روينـا ذكل . الش يخ عيل ، وقد بلغ مقام الش يخ عبد القـادر اجلـيال

ومل يقلهــا للشــ يخ محمــد بــل أ حــاهل عــىل ابــن أ خيــه املــذكور . مــع أ ن الفقيــه 

املذكور قد اكن أ ول الزمان ممن حيط من قدر الش يخ أ يب بكر بن عبـد هللا 

العدين املذكور ، ويشلك عليه حاهل ، واليظـن أ ن هـذا املقـام مقامـه حـىت 

ليه معه الويل الش يخ عيل نفع هللا   ابمجليع . أ رشده ا 

وقد قال س يدي معر ملا سأ هل بعض مريديه عن حـال الشـ يخ عـيل  

ال حبال الش يخ أ يب بكر  بـن سـامل . وقـد ظهـر  ابراس فقال : ال أ رىض هل ا 

نـه قـال الكمـا قـاهل سـ يدان الشـ يخ  مصداق ذكل قرب وفاة الش يخ عيل فا 

 احلـداد أ بوبكر بن سامل ملا قربت وفاته . فلهل امحلد . وقال سـ يدان عبـد هللا

ملا ذكر عنده الش يخ عيل املذكور وس ئل عن مقامـه : متنيـت أ ن يـريين هللا 

مقامات جامعـة مـن ال وليـاء ال حيـاء ، فـرأ يهتم مقبلـني عـيل ، ورأ يـت لك 

واحد مهنم مع واحد من ال موات ، وقد بلغ ذكل احلي مقـام ذكل امليـت ، 
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ذا الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس مقبال هو وسـ يدي  الشـ يخ عبـد هللا وا 

 بن أ يب بكر  العيدروس . انهتى  . 

واكنوا سادتنا وسلفنا من أ هل البيـت النبـوي السـ امي أ ل أ يب علـوي  

الينكرون فضل أ هل الفضل ، بل اليعرفون الفضل  ل هـل الفضـل ا المه . 

ويـؤت لك ذي فضـل } كيف وقد قال هللا الكبـري العظـمي ، املعطـي الكـرمي 

{ فضهل
1
  

ناقب سعد السويين يف كتاب النور السافر أ ن سـ يدان وروينا يف م  

أ اببكر العيدروس طلب يف بعض ال ايم صندوقا من بيته ، فأ يت بـه ففتحـه 

ذا فيه كساء مطوي ، حفهل ، فأ خرج من أ ثناء ذكل الكساء نعال دويـةل ،  فا 

فوضعها عىل أ نفـه وعينـه ومشهـا ، وحصـل منـه لهـذه النعـل مـن اال دـالل 

، فقيل هل أ وقال للحارضين : هـذه نعـل سـ يدي سـعد  ماخيرج عن القياس

 السويين . وقال يف نظمه شعرًا : 

 الش يخ عبد هللا وسعدون   من حهبم ما رأ ى شقا  

وترمجه يف كتابه املسم  ابجلزء اللطيف يف عمل التحكمي الرشـيف ،  

فقــال : ومــهنم شــ يخي وشــ يخ شــ يويخ الشــ يخ املســ تور ، املكســو خلــع 

، الفقيه الويل ، ذو الهباء املتـأ جج ، سـعد بـن عـيل ابمـدجح الوالية والنور 

ــزي يف  ــال ســن المتي ـيفة وأ ان يف ح ــة الرشـ ــه ، أ لبســ ين اخلرق ريض هللا عن

س بع ومخسني ومثامنائة قبل وفاته بشهرين كـام ه  857جامدي ال وىل س نة 

                                                           

1
 هود 3الآية :   
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ايها ش يخه الش يخ عبد الرمحن السقاف ريض هللا عنه . وقال فيه  أ لبسه ا 

 شعرًا : 

 عظمي احلال اتج العابدينا  كامل ادلين سعدا تنسوال

وقــد ترمجــه قبــل ذكل وادله الشــ يخ الكبــري عبــد هللا بــن أ يب بكــر   

العيدروس فقال : اكن ش يخنا العارف ابهلل اتج ال نوار ، وقطـب ال حـوال 

: ســعد بــن عــيل ابمــدجح احلرضــيم الرتميــي ، عاملــا ابهلل وبــأ مر هللا ، عــىل 

يقة واحلقيقة ، أ دركناه وحصبناه وحفظنا منه كرامـات كثـرية ، الرشيعة والطر 

. مث قـال الشـ يخ عبـد  ووقائع عظمية الميكن رشهحـا ، وقـد أ ظهـران بعضـها

ترمجته للشـ يخ سـعد بعـد أ ن أ ورد هل مـن ذكـر أ حـواهل وأ فعـاهل هللا يف أآخر 

آخـر معـره  ماحيري الناظر وينشط الفاتر : هذا لكه يف أ ول معره ، وأ مـا يف أ

ايه كام قيل : فق  د رصان حنن وا 

 حنن روحان حللنا بدنـا   أ ان من أ هوى ومن أ هوى أ ان 

فانظر كيف قرنه بنفسه . وقد روينا يف كتابه النور السـافر املـذكور  

ثناء دليال من س يدان الش يخ عبد هللا بن أ يب بكر  للش يخ سعد السويين 

ال احملب ة الصادقة لكفت وشـفت املذكور . انهتى  . وهذا ظاهر ولو مل تكن ا 

، ولغرر املغرورين نفت . لقوهل صـىل هللا عليـه وأ هل وسـمل : املـرء مـع مـن 

أ حب . فافهم . ومك غري هذه وغري هذا الويل من أ ولياء هللا ، مهنم ال حرار 

والعبيد واال مـاء والردـال والنسـاء واحلرضـ والبـدو . وهلل املـراد فـامي أ راد ، 

 وهللا بصري ابلعباد . 

منا ذكرت هذا الالكم هنا ل ين مسعت جامعة من أ هـل الرئاسـات وا   

عىل غري أ ساسات التقوى املرضية ، وادلعاوي اليت يه عىل وفـق ؛ املبنية 
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ذا ذكروا هـذا الشـ يخ الكبـري وأ والده حيطـون مـن  أ تباع ال هوى الغوية ، ا 

قدرمه ، وحيتقرون كبري أ مرمه ، ويس تكةرون هلم هـذه العطيـة السـابقة يف 

مل هللا هلم ، يريدون أ ن يطفئوا نور هللا بأ فواههم وهللا مـمت نـوره ولـو كـره ع

الاكفرون ، وللآخرة أ كرب دردات وأ كـرب تفضـيال ، وسـ يعمل اذليـن ظلمـوا 

ــم  ــون . والشــك أ ن أ هــل الفضــل حمســودون ، وأ ن هل ــب  ينقلب أ ي منقل

 معاندين ، ولكن هللا ينرص أ هل ادلين ويكبت اجلاحدين . 

ــت املكــىن أ ابحنيفــة صــاحب قــال الشــ يخ  ــن ماب ــنعامن ب مــام ال اال 

 املذهب شعرًا : 

ــ ا ن حيسدوين فا ين غري المئ  قبيل من الناس أ هل الفضل قد حسدوا  هم ـ

 ـد كةرمه غيضا مبا جيــــــــــــومات أ    فدام يل وهلم مايب  وماهبــــــم 

مرأ  عرف قدره ، ومل يتعد طوره ، وأ نصف من نفسه  ، فرمح هللا ا 

وخالف أ بناء دنسه ، وعرف الفضـل ل هـهل ، وأ خـذ اليشـء مـن أ صـهل ، 

 ونسأ ل هللا من فضهل ، ا ن هللا اكن بلك يشء علامي . والسالم . 
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الصويف الصفي الاكمل الويف الكبري الويل الشهري الش يخ  ومهنم

أ محد  الويل الشفي التقي اخلفي ، جامل ادلين وبركة املسلمني : محمد بن

اكن من ال ولياء املشهورين ،  ابمشموس ساكن القرين يف دوعن ،

والنجباء املذكورين أ بناء ادلين ، قال تلميذه الش يخ محمد ابن ايسني ابقيس 

ليه علمه  متع هللا حبياته وذكل ملا طلبت منه أ ن يكتب لنا شيئا مما انهتى  ا 

 من فضائهل قال : 

الش يخ محمد بن أ محد عرف  أ ما س يدان وبركتنا ومعمتدان وش يخنا

ببامشموس فهو الش يخ امجلال الفاضل الاكمل الصويف الزاهد اجملاهد الفقري 

الصابر بل الرايض الشاكر احملقق العارف ابهلل ورسوهل ؛ الش يخ العمل 

ىل دينه عىل هدى من هللا وبصرية ، بقي ة ال خيار ادلاعي ا ىل هللا وا 

س يج وحده يف فنه ، ذوالكرامات ، ش يخ زمنه ون وواحد عرصه يف املقدار

، والسمت الهبىي والعمل الريض اخلارقة وال نفاس الصادقة واخللق احلسن 
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املريض ، الشهري املشهور العامل بدين هللا احلبيب احملبوب والساكل 

اجملذوب ا ىل حرضة عالم الغيوب ، بل اجملذوب اخملطوب ا ىل عرائس 

} والسابقون  س بحانه وتعاىل خمدرات الغيوب ، بسابقة عناية من املوىل

السابقون * أ ولئك املقربون * يف جنات النعمي {
1
نشأ  ريض هللا عنه عىل  

طاعة هللا س بحانه من صغره ، ومل تعرف هل صبوة ، والحفظت هل كبوة 

والنقلت عنه يف طاعة هللا فرتة والنبوة منذ نشأ  ، ماتت أ مه وهو صغري 

بته ددته أ م أ مه من أ ل ابمرصي ويه من أ ل ابحسني أ هل القويرة ، ور

مرأ ة صاحلة يثين علهيا كثريا ، ونشأ  يف جحر وادله أ محد ووادله  ابعشن ا 

ردل صاحل مبار  شيبة معمر يعد من البهل الصاحلني اذلين مه من أ كةر 

طلعت عىل أ هل  أ هل اجلنة كام داء عنه عليه الصالة والسالم أ نه قال : ا 

حفل عليه نظره ونفعه بدعائه وخدم وادله  اجلنة فرأ يت أ كةر أ هلها البهل .

ىل أ ن تويف وادله وهو راض عنه . قال : وقرأ   بنفسه وأ نفق عليه ماهل ا 

ه لكه أ وبعضه عىل املعمل الصاحل عبد أ  س يدان الش يخ محمد القرءان العظمي قر 

هللا ابمقابل من أ هل بدل القرين ، وهذا املعمل الصاحل هو اذلي قال فيه 

عبد الرمحن العطاس نفع هللا به : ليت من هل نظرة يف س يدان معر ابن 

املعمل ابمقابل ، فاتفق أ ن احلبيب معر نفع هللا به ملا دخل دوعن لزايرة 

س يدان الش يخ سعيد معود ادلين وزايرة مشاخئ دوعن امجليع ؛ واال جامتع 

ابلش يخ العارف أ محد بن عبد القادر ابعشن صاحب الرابط نفع هللا هبم 

                                                           

1
 الواقعة 13-11الآايت :   
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طلع ا ىل بدل القرين فوافق موت املعمل املذكور وصىل عىل جنازته  امجليع ؛

 كام أ خرب بذكل س يدان الش يخ محمد . 

) قلت ( وهذا املعمل املذكور عبد هللا ابمقابل هو من أ هل املقام 

ايل ، وعنه تروى كرامات خارقات العايل والنور املتل يل والكشف اجل

أ نه اكن ذات ليةل يف بيته ابلقرين يف للعادات ، مهنا احلاكية املشهورة عنه 

ثنني من اجلن عىل صورة هرتني  وقت غال وددب وحقط وبال ، فسمع ا 

يف الرحبة يقلن بعضهن لبعض : أ نت أ طلعي بدل حلبون للعشاء وأ ان أ طلع 

ال قليال حىت أ قبلت اليت من  ىل البدلين ؛ فمل يلبث ا  بدل القرين فتفرقتا ا 

، جفاوبهتا اليت ابلقرين من أ عىل البالد ويه تصيح حتت القرين  حلبون

لهيا فتلكمن وحدهن واملعمل يسمع ، فقالت اليت داءت من  فطلعت ا 

؟  اأ تعىش به فهيا وأ نت لعكل وددت عشحلبون : أ ما أ ان فمل أ دد شيئا 

فقالت نعم ا ين خرجت من هذه ادلار وأ ن عندمه ضيفة 
1

وقد تعشوا 

ين أ دكل عىل م ال ا  ن بعض والعاد معهم يشء ؛ ا  اتسدين به رمقك ، ا 

صبياهنم انم وعىل مفه ويديه أ ثر ادلمس فا ن حلستهيام يسد رمقك ما فهيام 

من ادلمس ، فقالت لكن أ خىش عليه من أ ثر اللحس أ ن تورث فيه 

اجلراحة تعين من حرارة نفس اجلن ل نه كام قال هللا خلقه من مارج من 

آتهيم القابةل  وأ قول ل مه ا جعيل عىل أ ثر انر ، فقالت لها ال خرى : أ ان أ

اللحسة شيئا من الطحلب اذلي يظهر عىل الزير مث ذهبتا ، فلام اكن صبح 

تكل الليةل أ صبح الصيب املذكور وعىل مفه ويديه اجلراحة ؛ فأ خربمه املعمل 

                                                           

1
 ضيفة : ضيافة   
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ذا جن الليل وتعلممك مبا أ خربتمك به  ليمك ا  هنا سوف تأ يت ا  ابلقصة وقال هلم ا 

ءت ا ىل املزنل وأ خربهتم . ويف القصة ويف ، فلام اكن ذكل الوقت دا

كرامات املعمل عبدهللا ابمقابل املذكور زايدات غري ماذكرانه حذفناها هنا 

 لال ختصار . 

) قلت ( وهبذه القصة يتبني رس أ مر النيب صىل هللا عليه وأ هل 

ن الش يطان  حلاس خناس وسمل أ مته بغسل الغمر عن الصبيان ، وقوهل : ا 

س نذكره يف النصف الثاين من هذا الكتاب عند قوهل :  يف احلديث اذلي

 أ عوذ ابهلل السميع العلمي من الش يطان الرجمي . 

) قلت ( أ يضا وس تة من الناس الينبغي هلم الوحدة ومه : ذو 

الرتح الغالب ، والفرح الغالب ، واملريض والنفساء والصيب الصغري 

مس اجلن كام حذرين والعروس ، فا ن هؤالء خيىش علهيم من العتة وهو 

ذا مت بناؤها الينبغي تركها همجورة من  من ذكل بعض اجلن . وكذكل ادلار ا 

 غري ساكن فالساكن حيلها كام شاهدان ذكل . 

رجعنا ا ىل متام الكم الش يخ محمد قال : وأ مىس س يدان احلبيب معر 

ليه وايل البدل منصور ابمجيل ابقتادة  عند أ ل ابعيىس ابعرش وخرج ا 

ه ادلعاء ل ن ادلوةل حتاربه عىل بدله ، فقال هل احلبيب معر : وطلب من

املرأ ة مالها زودان ؟ فلام ذهب من عنده قال ملن عنده راحت الصلعة 

نقضت دولته ، وهو أ ي  هنا ا  ىل منصور ابمجيل ا  راحت الصلعة يشري ا 

منصور ابمجيل أ صلع الرأ س فاكن ال مر كام ذكره احلبيب معر نفع هللا به ، 

 حصنه وبعد خرج مغلواب ومل يعد هلم يشء من أ مر البدل ا ىل حرص يف

 الآن . 
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) قلت ( وقول س يدان معر لهذا الردل اذلي خالفه راحت الصلعة 

ا ستشهادا منه لقول الش يخ معر احملضار ابن الش يخ عبد الرمحن السقاف 

نه قال لردل خالفه وخرج مغضبا هل : راحت الصلعة فهكل الردل يف  فا 

 احلال . 

رجعنا ا ىل مذكره الش يخ محمد ابن ايسني قال : واجمتع به أ انس 

رابط  الرابطصاحلون واجمتع ابلش يخ أ محد بن عبد القادر ابعشن يف 

ابعشن وحصل بيهنام أ نس اتم ، وانتفع لك مهنام بصاحبه نفع خاص وعام ، 

فاضت براكهتم عىل أ هل حرضهتم تكل ، وشاهد من حرض ذكل مهنام 

عرتاف لك واحد مهنام لصاحبه ابلفضل ، قال وقرأ  أ حوالا عظمية ك  ثرية مع ا 

يعين الش يخ محمد من املعمل قدرا صاحلا عىل الفقيه العالمة عبدالوهاب 

ابزايد صاحب القرين وهو فقيه حمقق متفنن ؛ قرأ  عليه خمترص الفقيه 

مام العالمة الش يخ أ محد بن  العالمة عبد هللا بلحاج ابفضل ورشحه لال 

ي يف ربع العبادات وانتفع بذكل ، وأ كةر جمالسة الفقيه املذكور جحر الهيمت

ومذاكراته ، وهل نفع هللا به مطالعة يف كتب املذهب ومذاكرة مع أ رابهبا ، 

ويعرف مجال من مسائلها ، وأ خذ يف التصوف وسلو  الطريق ا ىل معامل 

فاضل التحقيق عىل الش يخ العارف احملقق العالمة الشهري القدوة العامل ال

الاكمل ، املريب املرشد ادلاعي ا ىل هللا بأ قواهل وأ فعاهل وأ حواهل ؛ الش يخ 

اهلامم نور ادلين وزين العابدين عيل ابن عبد هللا ابراس ساكن اخلريبة نفع 

آمني ، فلقنه اذلكر وصاحفه وأ لبسه اخلرقة وذكل مع أ ول ا جامتع هل  هللا به أ

املشهور اذلي يفعل بعد  يف بيته ببدل اخلريبة ، وأ خذ عنه التوحيد

الصلوات امخلس يف غالب بدلان دوعن ووادي معد والكرس ويف بعض 
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أ ماكن حرضموت ، وأ خذ ريض هللا عنه أ يضا عن س يدان احلبيب العارف 

ابهلل اال مام الرشيف ال وحد الس ين احلسيين ، ادلاعي ا ىل هللا واحمليي 

اس ابعلوي نفع هللا دلين هللا ، الش يخ القطب معر ابن عبد الرمحن العط

لباس اخلرقة ،  به ، وانتفع به وحتمك هل وأ خذ عنه طريقة اذلكر واملصاحفة وا 

ذن من احلبيب  ال التلقني ؛ يقول الش يخ محمد مامعنا ا  وأ ذن هل يف ذكل ا 

ليه ، وال مر كام ذكره  معر ولكن هللا أ عطاان النظر فنظراناكف ملن نظران ا 

آمني . وهو اذلي رس  ى رسه ا ىل هللا وحصلت هل الفتوح نفع هللا به أ

العظمية عىل يديه كام مسعته يذكر ذكل مرارا ، وهو كثري التعظمي لش يخه 

ليه ، وهل معه جمالسات  احلبيب معر العطاس وأ والده وللك من ينتسب ا 

وخلوات رسايت يف حال زايراته هل مع ش يخه الش يخ عيل ويه زايرات 

حوره ، ل ن احلبيب معر كثري متعددات بعضها ا ىل حريضة وبعضها ا ىل 

التنقل لهداية ال مة وادلعوة ا ىل هللا من بدل ا ىل بدل يف هجة الكرس ووادي 

ن أ هل وادي  معد ؛ وقد مسعت س يدي احلبيب عبد هللا احلداد يقول ا 

ال الس يد معر العطاس نفع هللا به ، هذا  معد اكنوا يف فرتة وما افتتحه ا 

 لفظ احلبيب عبد هللا أ ومعناه .

} أ دع ا ىل سبيل ربك ابحلمكة {وقد قال هللا س بحانه وتعاىل 
الآية .  1

وقال صىل هللا عليه وأ هل وسمل لبعض أ حصابه ملا أ رسهل ا ىل بعض اجلهات : 

ل ن هيدي هللا بك ردال واحدا خري كل من محر النعم . احلديث . وهل 

أ ي س يدان الش يخ محمد نفع هللا به تعلق كثري بس يدان احلبيب معر 

                                                           

1
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ليه بأ نه صاحب الوقت  ، وكذكل الش يخ عيل بن عبد  العطاس ويشري ا 

هللا ابراس يقول ذكل ، وهو حقيق بذكل ملا جبهل هللا عليه من حسن 

ال خالق ومجيل املعارشة والرفق والرمحة للمسلمني ريض هللا عنه . وذكر 

ن احلبيب معر العطاس نفع هللا به  لنا س يدان الش يخ محمد نفع هللا به ا 

ريض عنه اكن صاحب ا طالع عىل البواطن وهل كشف خارق ونفس و 

صادق ، قال واكن س يدان وش يخنا الش يخ مشس الشموس محمد بن أ محد 

ابمشموس يفعل التوحيد املعروف عن الس يد معر ويواظب عليه بعدلك 

ال فريضة  املغرب ، وحيرض معه مجع كثري يف غالب ال وقات ، واكنت ا 

عظمية يف حال التوحيد وجتليات جس مية تفيض  تظهر عليه أ حوال وأ نوار

منه عىل احلارضين ، وخيص من ذكل بعض احلارضين مبزيد نظر لسابق 

عناية ، وقد شاهدان منه ذكل ومسعنا منه شيئا من ذكل ، نفع هللا به 

آمني . والزم ش يخنا الش يخ محمد الش يخ عيل مالزمة اتمة مع أ دب وافر  أ

مام  واقتباس أ نوار ابطن وظا هر ، ومسعنا أ نه قرأ  عليه بداية الهداية لال 

ىل اخلريبة عند الش يخ عيل يوم امخليس ويصيل  الغزايل فقط . واكن يأ يت ا 

عند الش يخ عيل الظهر والعرص وحيرض درسه ذكل اليوم ويس متع مذاكرات 

الش يخ عيل ، واكنت هل نفع هللا به مذاكرات عظمية يف علوم احلقائق وعلوم 

وغري ذكل . واكنت عادة س يدان الش يخ محمد مع الش يخ الطرائق والفقه 

عيل يف جملسه اليسأ ل واليتلكم وال أ حد يلكمه بل حال دلوسه معه 

ليه ، فا ن اكن الش يخ عيل  ىل أ حد وال أ حد ينظر ا  متقنعا بثوبه الينظر ا 

ش تغل بذكر الرس وهو اذلكر اخلفي  ذا قام ا  س متع ا ىل مايقول وا  حارضا ا 

ليه رسو  ل هللا صىل هللا عليه وأ هل  وسمل بقوهل يف احلديث اذلي أ شار ا 
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النبوي : خري اذلكر ماخفي وخري الرزق مايكفي . واذلكر اخلفي عند القوم 

 هو ذكر الرس اذلي اليطلع عليه حىت احلفظة الاكتبني . 

نه اكن  واكن لس يدي الش يخ محمد من ذكل اذلكر احلظ الوافر ، فا 

 شاهدانه كذكل ، وهل نفع هللا به عناية يف غالب أ حواهل مس تغرقا بذكل كام

اتمة مبطالعة كتب القوم خصوصا أ هماهتا مثل اال حياء والرساةل والعوارف ، 

وهل فهيا معرفة اتمة وهل هبا خربة ، واكن فنه يف أآخر وقته بل وأ وهل كتب 

احلقائق مثل كتب الش يخ العارف محمد ابن عيل ابن عريب والكيالين 

بن الفارض ، وهل هبا معرفة وهل فهيا فهم وذوق ودراية وديوان الش يخ معر ا

وحتقيق ، قال واكنت أ وقاته لكها معمورة بطاعة هللا من صالة وذكر وقراءة 

قرءان ومطالعة عمل أ ومذاكرة وذكر الصاحلني ، واكن زاهدا يف ادلنيا 

ن اكن ثيابه اليت  ال ا  ورئاس هتا وداهاهتا متجردا مهنا ابللكية الميكل مهنا ا 

عىل بدنه والبيت اذلي هو فيه ، قال واكن شديد الورع وشديد اخملالفة 

للنفس بل مل يكن هل يف يشء من شهوات ادلنيا رغبة كام أ خربين بذكل يف 

بعض ال ايم ، اتراك للناس ومامه عليه ، واكن يأ لك من الفتوح مع التحري 

ذا داءه الفتوح أ مسك مهنا قدر احلادة احلا رضة هل التام يف ذكل ، وا 

وأ خرج البايق يف احلال احلارض ، واكن خسيا عفيفا صوفيا صافيا صفيا ومع 

ذكل اكن التأ خذه يف هللا لومة المئ ، واكنت والة عرصه وأ مراؤها هتابه 

ذا  لهيا حادة أ بدا ، وا  وتطيعه وتعظمه وتعتقده غاية اال عتقاد ، ومل يكن هل ا 

ىل الوا يل فيأ يت ال مر عىل ما أ راد أ راد شيئا فيه صالح الناس أ وىص فيه ا 

ال أ نه مل يكةر من ذكل خش ية أ ن  رسيعا بال معارضة بل بطوع وانقياد ا 

تكون هل معهم مباسطة أ و علقة . وقد بلغين أ ن بعض والة دوعن كتب 
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ليه يستشريه يف قصد يشء من اجلهات يأ خذها فأ دابه جبواب متقارب  ا 

ن خيذلمك مفن ذا اذلي ينرصمك } ا ن ينرصمك هللا فالغالب لمكمضنه قوهل تعاىل   وا 

من بعده {
1
الآية . انهتى  . وقال يل بعضهم عن الش يخ سعيد بن عبد هللا  

ابعشن صاحب الرابط عن الش يخ الكبري محمد بن أ محد ابمشموس 

املذكور أ نه اكن يقول : من رأ يته من أ ل معودي خسيا فهو من ال ولياء 

 فاطلب منه كل ادلعاء . انهتى  . 

ا ىل مانقلناه عن الش يخ محمد بن ايسني ابقيس قال : واكن رجعنا 

ىل الغاية حيث أ نه أ حب هللا  ل هل وقته فيه حمبة اتمة واعتقاد حصيح ا 

فأ حبه هللا وحببه ا ىل خلقه وزهده يف ادلنيا وفامي عند الناس فأ حبه هللا 

زهد يف ادلنيا حيبك هللا وازهد فامي  وأ حبه الناس كام يف داء يف احلديث : ا 

اكن هذا حاهل نفع هللا به عنه فهو ريض هللا  عند الناس حيبك الناس .

ذا مات أ حد حمبيه وقد أ وىص هل بيشء من خنل أ وغريه  نه ا  آمني . حىت ا  أ

ذا أ خربه الورثة ابذلي أ وىص هل به يقول قبلته منه ويدعو هل ويرده علهيم  فا 

، وملا ظهر واش هتر  ، ويقول : أ ان أ بغاه لمك ويعزم علهيم جبد حىت يقبلوه منه

ليه أ انس كثري  نمت  ا  ومه عىل اذلكر ابلصحبة واملواساة وصار جيمتع هو ا 

والعبادة غالب وقته ، واكن خيرج هبم ا ىل الشعاب والرباري غالب ال ايم ، 

ىل ذي  غواةلومسعت منه أ نه خيرج هبم يوما ا ىل  ، قال فاكن  عيةويوما ا 

ليه والس ياح ة يف ساحته ، ويف غالب ال ايم س يدان الش يخ يكةر اخلروج ا 

اكنوا خيرجون معه أ حصابه وخيرجون معهم بيشء من الغمن يذحبونه ل دل 
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نبساط واال نرشاح والتنشط للعبادة ، وقد مسعته ريض هللا عنه  زايدة اال 

ىل عند س يدان الش يخ ال دل عيل بن عبد هللا  ونفع به يقول أ تينا يوما ا 

ورحينا رحي الضيب فلام دخلنا عليه ابراس بعد ماجئنا من بعض الشعاب 

وصاحفناه قال لواحد من امجلاعة أ يش هذه الراحئة ؟ قال ايس يدي وقد 

معنا لغد مثل ذكل ؛ يعين رأ س غمن ليذحبوه فالتفت ا يل الش يخ عيل وقال 

ن ليس لنا يف  : ايمحمد كيف هذا أ نمت جزارون ! قال فأ قسمت هل ابهلل ا 

منا نفعل ذكل عىل سبيل  ذكل شهوة نفس والقصدان بيشء من ذكل وا 

نبساط مع اال خوان املعاونني عىل طاعة هللا س بحانه وتنش يطا  ال نس واال 

ليه اليكون لنا  ىل أ ن نرجع ا  هلم عىل ذكل ، فا ان من حني خنرج من البيت ا 

ذا اكن  ال بذكر هللا ومايقربنا ا ىل رضاه ، فقال هل الش يخ ا  شغل والمه ا 

ذا عليمك   يف ذكل . ال مر هكذا فالبأ س ا 

ال ليال  وملا عرف وشهر صار اليأ يت ا ىل عند ش يخه الش يخ عيل ا 

ن مات ، فاكنوا يأ تون لزايرة الش يخ  ىل ا  مع أ حصابه يأ تون ليةل امجلعة ا 

هل ا ال هللا  واحلرضة ؛ واكن عادهتم يف سريمه راحئني وراجعني هيللون : الا 

م بذكل جضة مباركة محمد رسول هللا ابجلهر مع رفع الصوت البالغ فيسمع هل

وحنة ورنة حس نة ، واكن يزور املشاهد والصاحلني وحيرض املوادل مثل 

مودل نيب هللا هادون وس يدان الش يخ فارس ويزور قيدون مع ش يخه 

الش يخ عيل ، ويف أآخر وقته أ مسك يف بيته وقد خيتلف يف بدله وخالهئا 

ن الصالة من ، ويصيل الظهر والعرص والصبح يف بيته مع مجع كثري حيرضو

ىل أ ن  بدله ومن بدلان ش ىت ، ويصيل املغرب يف اجلامع ويعتكف فيه ا 

يصيل العشاء ، ويقرأ  هو وامجلاعة اذلين حيرضون يف املسجد حزب 
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احلبيب معر العطاس ويوحدون ويتصاحفون ؛ وذكل بعد مايركع راتبة 

العشاء البعدية ويصيل بعدها ثالث ركعات من الوتر . واحلزب هذا هو 

احلزب املشهور اذلي أ وهل : أ عوذ ابهلل السميع العلمي من الش يطان الرجمي 

ثالما وأآخره اي هللا اي هللا هبا اي هللا حبسن اخلامتة ثالما ، وهو راتب مبار  

عظمي النفع والربكة واحلفظ والصيانة ملن واظب عىل قراءته ، وغالبه وارد 

قرأ  يف غالب البدلان يف نبوي حىت ال عداد الغالب أ هنا نبوية ، وهو ي

عتىن  دوعن ووادي معد والكرس وبعض من أ ماكن حرضموت ، وقد ا 

برشحه وذكر بعض فوائده الش يخ عيل ابن عبد هللا ابراس تلميذ الس يد 

 معر العطاس نفع هللا هبام .

وبعد ما خيرج س يدي الش يخ من اجلامع يسري معه بعض أ حصابه   

ىل بيته وخيلو يف بيته وحد ه ، واكن هل قيام ابلليل يقوم بعد ميض وخدمه ا 

النصف ال ول من الليل ويفعل قهوة مليحة بن صايف جيعل فهيا أ وقيتني بن 

وماؤها قدر س بعة فيادني ويفعلها بيده واليس تعني علهيا بأ حد بل يقيس 

ويوقد ويطبخها وحده ويرشهبا مجيعا ، ويرد يف رجعها ماء كثريا يرشب 

الصبح ومن يأ يت بعد الصبح . واكن يش تغل  منه لك من يأ يت يصيل معه

ىل أ ن يبق  قد ربع الليل فيتوضأ  ويصيل ست  يف قيامه هذا ابذلكر والفكر ا 

ركعات ، ومسعته يقرأ  يف ال ربع الركعات اليت من الهتجد يف ال وىل بعد 

الفاحتة أ لهامك التاكثر ويف الركعتني ال خريتني بعد الفاحتة يف ال وىل ال يالف 

ان أ عطينا  الكوثر مث يدعو بدعوات خفيفة ، مث يفتح قريش ويف  الثانية ا 

ابب بيته لذلين يأ تون يصلون معه صالة الصبح ، ويأ خذ يف ادلعاء واذلكر 

ىل أ ن يظهر الفجر فيؤذن ويركع الفجر ويضطجع بعد ركعيت  واال س تغفار ا 
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الفجر ويأ يت ببعض ال ذاكر الواردة مابني ركعيت الفجر وصالة فريضة 

صبح ، مث يقمي ويصيل الصبح ابمجلاعة اذلي حيرضون ويوحدون مث ال 

يتصاحفون وتدار علهيم قهوة ويه بقية اليت فعلها بيده ابلليل ،  ويأ خذ يف 

أ وراده حىت الصباح يقرأ ها ابجلهر ويأ يت حبزب البحر مجيعه وحبزب 

لهىي لك الآابء العلوية وال بن اء الش يخ عبد القادر اجليالين اذلي أ وهل : ا 

السفلية  عبيد  للخدمة وأ نت الرب ال عىل عىل اال طالق . وبعد هذين 

احلزبني يقرأ  مجال من الواردات النبوية وغريها ، ومن كةر ماجيهر هبا 

حفظها مجةل من الناس اذلين جيلسون معه حال قراءته لها ، وبعد صالة 

الرشيف ، اال رشاق يظهر للناس ابملوعظة احلس نة واملذاكرة النافعة والنظر 

، قال ويف الغالب حييي  وقد يقرأ  عنده يشء من الكتب النافعة املفيدة

ذا صىل العرص  وقت مابني الظهر والعرص بقراءة كتاب ومذاكرة عمل ، فا 

هو وامجلاعة ووحدوا وتصاحفوا قرأ  بعض الآايت اليت تسن قراءهتا بعد 

ىل أآخر السورة وأ مل آمن الرسول ا  آية الكريس وأ هللا وشهد  الفريضة مثل أ

ا ىل بغري حساب ، ويقرأ  أآخر حزب البحر املكل هللا ، وقل اللهم ماكل 

ىل أآخره ، مث خيرجون احلارضون  من قوهل : بسم هللا اببنا تبار  حياطتنا ا 

معه وخيتيل وحده ا ىل املغرب ويذهب ا ىل اجلامع قبل أ ذان املغرب كام 

ا ختذ حرضة وقت  ذكرانه قبل ذكل ، وهذا دأ به وديدنه ، ويف أآخر وقته

الضحوة يوم اال ثنني وامخليس حيرضها مجع كثري ، وكذكل أ ايم ال عياد عيد 

الفطر وعرفه ورجب يفعل حرضة من رشوق الشمس ا ىل قريب الظهر ، 

وحيرضها مجوع كثرية من غالب بدلان دوعن يأ تون للعواد املعهود ، واكن 

 أ ن يصيل العرص خيرج يف أ ايم شهر رمضان ا ىل اجلامع من قبل الظهر ا ىل



 326 

ويش تغلون هو ومن معه عىل قراءة القرءان حلقة واحدة مع مجع كثري 

نك ماترى يف امجلاعة من يتلكم ، وخيرج يف  وأ دب وافر وهيبة حبيث ا 

ىل مسجد  املعروف يف ليايل رمضام بعد مايفطر ويقرأ  هو  اببدحيالليل ا 

اء والرتاوحي ؛ واذلين حيرضون معه قدر جزئني من القرءان مث يصلون العش

ان أ نزلناه يف ليةل  يقرأ  هبم يف صالة الرتاوحي بعد الفاحتة يف الركعة ال وىل ا 

القدر ويف الثانية قل هو هللا أ حد ، ويقرؤون بعد الرتاوحي املدح املعروف 

ىل بيته ويقوم يف بيته عىل عادته ويفعل  ، مث يوحد هبم ويتصاحفون وخيرج ا 

اكن يف أ ايم ش بابه بعد ما خيرجون من هذا  القهوة كذكل . ومسعت منه أ نه

املسجد يف ليايل رمضان يصعدون ا ىل اخلريبة هو وبعض أ حصابه 

وحيرضون صالة الرتاوحي مع ش يخه الش يخ عيل ابن عبد هللا ابراس نفع 

هللا هبم .  واكنت عادة الش يخ عيل خيلف صالة الرتاوحي ا ىل وسط الليل 

كعة بعد الفاحتة مقرأ  من القرءان عىل عادة ويصلهيا ابلتشفيع ؛ يقرأ  يف لك ر 

السلف السابقني الصاحلني ، قال واكن الش يخ عيل نفع هللا به حافظا 

نه ماياكد يغلط مع جتويد وحسن صوت وذوق  ماهرا يف القرءان حىت ا 

وفهم معان غزيرة ، مث يرجع هو وأ حصابه ا ىل بدله وقت السحور ، واكن 

ال بمترة و  ىل أآخر معره ، من عادته اليتسحر ا  قليل ماء وذكل من صغره ا 

واكن مقتصدا يف مطعمه وملبسه بل اكن غالب وقته ؛ رايضة لنفسه كام 

يعرف ذكل من جيالسه ، بل مل يكن هل ميل ا ىل حظ نفس أ بدا . انهتى  

 ماذكره الش يخ محمد بن ايسني ابقيس . 

)قلت ( واكنت وفاة الش يخ الش يخ محمد بن أ محد ابمشموس ليةل 

تسع عرشة ومائة  ه1119سبت ماين شهر رمضان أ حدشهور س نة ال 
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وأ لف ، واكن عىل جنازته مجع عظمي ، وقرئ عليه مثانية أ ايم واكن اخلمت 

ليه بقول الفقيه معر ابن عبد هللا  غواةلبعدها ، وقربه يف شعب  املشار ا 

 ابخمرمه شعرا:
 ى جامهلخري من بز بن عاطف ومرس   فا ن رشبه ورب البيت من ماء غواهل

شارة منه س بقت   ليه وذكل اب  وبين عليه قبة ومسجد وينسب ا 

نه شىك عليه  لتلميذه الش يخ سعيد بن عبد هللا ابعشن صاحب الرابط فا 

مرضا وقال هل بالكم يشري ا ىل قرب الوفاة ؛ فقال الش يخ محمد ايسعيد 

 عاد  تبق  بعدان ، وقال هل أ يضا أ ما ترى هذا النور يف شعب غواةل وعاده

يزيد نورا عىل نور ، فهم الش يخ سعيد أ نه س يكون قربه فيه ، فقال هل 

ماتقول يف البناء عىل ال ولياء يشري ا ىل اال ستئذان يف البناء عليه ؟ قال 

الش يخ محمد ومن يعظم شعائر هللا فا هنا من تقوى القلوب ، فلام تويف قام 

ع ذكل يف الش يخ سعيد يف بناء القبة واملسجد واتبوت عليه فمكل مجي

س تة أ شهر ، وحصل الفتوح واملنوح وزاد من ذكل كام أ خربين الش يخ 

محمد ابن معران ابمشموس ابن أ خ الش يخ محمد بن أ محد املذكور نفع هللا 

 هبم امجليع أآمني .

وبلغنا عنه أ نه ملا مسع مقاةل س يدان معر : وهللا الأ ابيل ابدلنيا 

رس ، يعين أ هنا متيض برسعة وشواغلها وكروهبا ولو كنت فهيا حتت حافر ف

. قال الش يخ محمد بل أ ان لوكنت فهيا حتت حافر حامر ماابليت ل نه أ ضيق 

من حافر الفرس . وبلغنا عنه أ نه كثريا مايقول : اللهم ا ين أ سأ كل العافية 

من حيث تعمل أ هنا عافية . واكن أ يضا كثريا مايمتثل بقول الفقيه معر ابن 

ايمعر مايل سوا  أ هرتي به " يعين ش يخه س يدان عبدهللا ابخمرمه " ايمعر 
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معر ابن عبد الرمحن بل اكن لكام أ راد القيام أ والقعود يقول : ايمعر ايمعر ، 

وذكل ال متالء قلبه بش يخه املذكور . وبلغنا أ ن بعض املشاخئ أ ل معودي 

نسان وقد اكنوا قبل ادلخول عليه تذاكروا يف الش يخ سعيد  ليه ومعه ا  داء ا 

 العمودي وكرب حاهل ؛ فلام دخلوا عىل الش يخ محمد قال هلم :لك ابن عيىس

ىل أ نه صاحب الوقت والشك  شارة ا  وقت هل ش يخ سعيد . انهتى  . وفيه ا 

آمني .   يف ذكل نفع هللا برسه ، ورزقنا من بره أ

وس ئل الش يخ محمد املذكور عن قول الفقيه معر ابن عبد هللا 

هللا ابجامل حيث قال : من  ابخمرمه يف مدح الش يخ معروف ابن عبد

ليه أ نوى حبجة ومعره . هل هو عىل ماقال الفقيه فيه ، فقال نعم  تنوى ا 

وأ زيد وأ زيد وأ زيد ، يقولها ثالما . وقال أ يضا : أ شهد أ ن تربة الش يخ 

معروف ابجامل من البقيع ، يعين بقيع الغرقد املشهور ابملدينة ، وذلكل ملا 

أ وصوا أ ن يقربوا يف تربته . وقال  بضهل بدل مسع هذه املقاةل جامعة من أ ه

نسان قوي وسمل عليه لرد عليه  أ يضا : لودخل قبة الش يخ معروف ا 

السالم ، وسأ هل بعضهم عن ماقيل أ ن الفقيه معر ابخمرمه مل يكتب عىل 

أ هل زمانه خطيئة ؟ فقال نعم ولك زمان فيه واحد ماتكتب عىل أ هل 

ليه بعض النا س من اجلدب وانقطاع املطر جفعل زمانه خطيئة . وشىك ا 

ن اخلرية هلل ، فقال هل ذكل اال نسان :  الش يخ يصربه ويوعده الفرج ويقول ا 

غري يوم مامعك عيال ! فقال وعزة املعبود لو أ ن أ والدي عدد خوص 

 النخل مرشقا ما ابليت والتلكفت هبم . انهتى  . 
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أ نه رمبا طلع قالوا : واكن الش يخ محمد املذكور مولعا برشب القهوة و  

عليه بعض الناس والكعدة
1
مطروحة وليس فهيا شيئا فيأ مر اذلي يدخل  

ذا حركها وددها مالنة قهوة . وروى الثقات  عليه يصب قهوة ؛ فا 

ابلرواايت املتواترات أ نه يتلكم عىل اخلواطر كشفا يف لك حني مع مجيع 

آمني . من يدخل عليه ، نفعنا هللا بربكة امجليع وجبميع عباد هللا ا  لصاحلني أ

ن فوق ش بام ابب من أ بواب السامء ، قلت : وهذا   واكن يقول : ا 

مما يناسب ما رأ يته أ ان يف بعض املنامات أ ن قائال يقول يل : أ ن دد  معر 

ن الرخاء يف السعر أ ول مايظهر من  ابن عبد الرمحن العطاس يقول : ا 

ال ا ن حقطت ترمي وطلب فهيا  احلطام . انهتى  ش بام والختافوا من القحط ا 

. وقال الش يخ محمد أ يضا : ا ن يف خنل ش بام قبور أ ولياء علهيا صناديق من 

ذهب ، قلت : ويظهر يل يف تسميهتا ش بام أ هنا بفتح الشني املعجمة 

والباء املوحدة وأ هنا مش تقة من املاء العذب البارد الصايف الش مب كام أ شار 

 ا ىل ذكل كعب بقوهل يف ابنت سعاد : 

 صايف بأ بطح أ حض  وهو مشمول  ش مب من ماء حمنية جشت بذي

 وقول صاحب الربدة :

ن تتلها خيفة من حر انر لظ   أ طفأ ت حر لظ  من وردها الش مب  ا 

ويه قرية حرضموت ومدينهتا وسوقها ، معرها هللا ومعر ربوعها  

آمني .   ابال سالم ، ومح  ساكنهيا جباه س يد ال انم أ

                                                           

1
 الكعدة : دةل القهوة اليت تصنع من الفخار   
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عن الش يخ سعيد ابن عبد هللا ابعشن قلت أ يضا : وأ خربين الثقة  

صاحب الرابط أ نه قال : كنت عند ش يخي الش يخ محمد بن أ محد 

ن هذه الليةل أآخر  ابمشموس ببدل القرين يف أآخر ليةل من رمضان فقال : ا 

ليةل من رمضان والعيد القابةل ، مث خرجت من عنده وأ صعدت ا ىل بدل 

تكل الليةل اليت قالها الش يخ الرابط فبيامن أ ان فهيا مسعت البنادق ترضب 

أ هنا من رمضان هبالل شوال يف بدل اخلريبة ، فأ صبحت العيد ؛ حفصل 

عندي الشك فمل أ فطر وقصدت الش يخ فسأ لته عن الكمه وعن شهادة 

الشهود بس بق الشهر ؟ فقال أ فطر كام أ فطر الناس وأ فطر هو مث قال : 

  العيد . هلم القامط يعين الشهود بغري حق ولنا السامط يعين

قلت : قوهل هذا يؤخذ مما حص يف البخاري : الصوم يوم يصوم 

الناس والعيد يوم يعيد الناس . وهللا أ عمل . وما أ رى ملن يشاق امجلهور 

ال جمرد املراء واجلدال الطلب احلق واحلالل .  وخيالف العامة جحة يف هذا ا 

ن العجب أ ن أ هل وهذه املس ئةل دائرة يف مثل الوقفة ابحلج يوم عرفة ، وم

جامعهم ابحلجة ، ومن  مكة قد يس تحيطون ليوم احلج مباقبهل واحلجة يف ا 

العجب أ يضا أ ن بعض الناس قد يس تظهر بصيام اليوم الثامن خمافة أ نه 

التاسع من عرفة وهذا اال س تظهار حرام فا ن الشك يف أ نه الثامن أ و هو 

م الزينة اذلي حرم التاسع جير ا ىل الشك يف أ ن التاسع هو العارش وهو يو 

هللا الصيام فيه ، حفينئذ جيب الرجوع ا ىل قوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل : 

العيد يوم عيد الناس والصوم يوم يصوم الناس . فيجب عىل من حيب 

فطاره كام جيب  تباع السواد ال عظم واجلزم مبا قصد صيامه وا  هللا ورسوهل ا 

 الصيام ومجيع العبادات . اجلزم ابلنية يف الزاكة والصالة واحلج و 
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رجعنا ا ىل ما حنن بصدده من ذكر الش يخ محمد ريض هللا عنه : 

حيك يل أ نه اكن ريض هللا عنه طارحا للتلكيف من حيث الضيافات 

نساان واحدا ؛ فقيل هل يف  ال ا  نه مل يضف ا  وغريها من العادات حىت قيل ا 

ادلنيا . قالوا وقد يأ تيه ذكل فقال : رأ ينا تركها أ فضل من اال كرام هبا ، يعين 

بعض الناس عىل نية أ ن يأ لك عنده شيئا من الطعام للترب  فياكشفه من 

ذا أ خذ اال نسان يف أ لك اذلي يأ تيه به  غري سؤال ويأ تيه مبا طلب ، فا 

الش يخ جعل يزيد حىت أ نه يفرغ من ال لك وهو حباهل . وأ خربين الردل 

ل جامعة من السادة من الصاحل اخلطيب عبد هللا بن منصور قال : وص

عطاس ا ىل عند الش يخ محمد بن أ محد املذكور فلام أ رادوا اخلروج من الأ ل 

عنده قال هل بعض أ هل البدل أ عزم عىل السادة وكرامهتم من عندي ! فقال 

هل الش يخ أ عزم علهيم أ نت فأ حل عليه يف ذكل فلكمهم الش يخ ، فلام اكن 

لش يخ من أ دل ذكل ل نه مل وقت العشاء ماظهر علهيم الردل فانزجع ا

ذا بردل يدق الباب ومعه سفرة  يس تعد هلم بيشء ، فلام اكن بعد ساعة ا 

فهيا حلم مضيب وخزب اذلي يكفي امجلاعة فتناوهل الش يخ منه وقربه هلم . 

 انهتى  . 

وحىك يل أ يضا أ نه ملا زار س يدان القطب عبد هللا احلداد وادي 

ويه مس يل املاء ملا خرج ريض  حبةابلر دوعن تلقاه الش يخ محمد املذكور 

هللا عنه من قرية اخلريبة بعلو دوعن وأ نه أ لق  يف أ ذن الش يخ محمد 

ابمشموس الكما قال مل أ فهمه حني أ لقاه ، مث بعد عدة س نني فهمته . ويف 

يف أ رسع وقت . وللش يخ محمد  يسرواية عنه قال : قرأ  يف أ ذين سورة 

، وأ خالق حسان فائقات ، مل  هذا كرامات خارقات ، وأ نوار مرشقات
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تزل يف ال وقات تروهيا لنا الثقات ، قيل وليس هل من الشعر غري ثالثة 

 أ بيات ويه قوهل ريض هللا عنه :

ن اكن قوم هلم يف امحلد مرتــــبة  فا ن مرتبيت يف احلـــــمد علــــياء  ا 

 فامحلد خــــلعة حسن لذلي شاء  أ محد عىل لك حال منك اي أ ميل

 وكن بال حال بل كن نقطة الباء  ن كام كنت اليشء يف ال زلــوك

ال البيت  قلت : وكثري من العلامء وال ولياء مل يعرف من الشعر ا 

ال هذين  والبيتني كام قيل أ ن الش يخ معروف ابجامل ليس هل من الشعر ا 

 البيتني وهام قوهل : 

 ـاــــوانديته يف ظالم ادلجــــــ  حططت رحايل بباب الكرمي

لــــــــــهىي أ قل عةريت  اــــــويرس من العرس يل خمرج  وقلت ا 

وكذكل ش يخ اال سالم وعمل العلامء ال عالم أ محد بن محمد بن جحر 

ال هذان البيتان وهام قوهل :   الهيمتي  ليس هل ا 

فضاهل ونوالـــــ  ا رمح عبادهللا يرمحك اذلي      ـهـمع الورى ا 

 من رمحة الرمحن دل دالهل  وافرـرامحون هلم نصيب فالـ    

وكذكل الش يخ أ بو محمد املبار  بن املبار  املعروف ابلتعاويذ 

منسوب ا ىل كتابه التعاويذ ليس هل من الشعر غري هؤالء البيتني وهام قوهل 

 : 

 وختل عن مجع الهــــــــــموم  ـداـا جعل مهومك واحـــ

 ــــــلوميغنيك عن لك العــ  فعسا  أ ن حتظ  مبــــــا

 انهتى  . ونعود ا ىل ذكر الش يخ محمد ابمشموس وهل كرامات مهنا : 
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 } احلكاية السادسة واخلمسون بعد املائة {
أ خربين الش يخ املنور سهل ابن محمد ابسهل احلرييض ريض هللا  

عنه ورمحه قال : كنت يف أ ول ش بايب وريعان معري بدواي ال أ عرف شيئا 

ال البادية وأ   ش باههم ، فاتفق يل خمطر ا ىل دوعن فزرت وال أ دالس ا 

الش يخ محمد ابمشموس ملا ذكر يل يف بدلة القرين وعدت ا ىل حريضة مث 

ليه فأ خذت مقيصا أ بيض وقرصته ونويت أ ن  ملابلغت وطين اش تقت ا 

أ هديه ا ىل الش يخ محمد املذكور ؛ ورست طريق اجلبل يف حصبة ردل من 

 أ ثناء الطريق خلفت عنه لبعض أ هل حريضة واكن من اجلفاة ، فلام اكن يف

ال س باب فذهب عين ذكل الردل ومل أ ره ومل أ كن أ عرف الطريق ، فبقيت 

أ ميش وحدي عىل الطريق من غري معرفة وحتققت أ ين ظللت عن الطريق 

ذا الردل املذكور اذلي سار وخلفين  ال أ ن جئت ا ىل شعب وا  ، مفا هو ا 

هنا كرامة للش يخ محمد قد وصل ا ىل عند بدو يف ذكل الشعب ، فعرفت أ  

ىل  املذكور ؛ يعين كام قيل الزائر يف كنف املزور ، قال مث ا ين وصلت ا 

عند الش يخ محمد واجمتعت به وأ عطيته القميص فرده ا يل وقال بغيناه كل 

نه من وده حالل ، فقال بغيناه  منا وقد قبلناه منك ، فقلت ايس يدي ا 

ن لباس أ سود وغريه ، كل مقيصا تلبسه ، قال وكنت يف الزي ال ول م

ال ا ن خرجت من عنده بنية  فقلت يف نفيس كيف يتفق ذكل ؛ مفا هو ا 

ليه وقلت يف نفيس لعيل أ ذهب ابلقميص لس يدي الرشيف الش يخ  العود ا 

يل  ىل بيته فلام قرعت الباب خرج ا  عبد الرمحن البار ابعلوي ، فذهبت ا 

اه وهو كل بنفسه فقلت ايس يدي هذا مقيص كل مين هدية ؛ فقال قبلن
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منا ، فأ حلحت عليه يف قبوهل فرده وأ ىب ، فرجعت ا ىل الش يخ محمد فقال 

أ ين القميص اذلي جئت به لنا ؟ فقلت هو حارض وفرحت حيث مل يقبهل 

ذا وصلت بدل  خفيطه كل مقيصا  س يدي احلبيب البار ، فقال الش يخ ا 

ذكل وأ لبسه ، فقلت مسعا وطاعة ، واكن ذكل أ ول مقيص لبس ته ، مث بعد 

عزمت عىل املسري ا ىل حرضموت لزايرة ساديت السادة أ ل ابعلوي 

والزمت س يدي الرشيف أ محد بن زين احلبيش ، مث ا ين رست من عنده 

شارته ا ىل ترمي لزايرة من هبا من السادة أ حياء وأ مواات والزمت س يدي  اب 

ثين عرش س نة حىت تويف  الش يخ الكبري عبد هللا بن علوي احلداد حنو ا 

آمني . رمحه هللا   ونفعنا به أ

وأ خربين أ يضا الس يد الرشيف العامل العارف ابهلل عبد هللا ابن معر  

قال : أ خربين خايل الس يد الرشيف عبد  بضهابعقيل السقاف صاحب 

هللا بن عبد الرمحن ابن ش يخ البييت ابعلوي قال : قال يل بعض أ هل المين 

قدم الش يخ محمد بن أ ريد أ محكل أ مانة ؛ قلت ومايه ؟ قال تقبل عين 

أ محد ابمشموس ادلوعين هل تقدر أ ن تبلغ عين هذه ال مانة ! فقلت نعم 

ىل دوعن قصدان الش يخ  ان ملا بلغنا ا  ن شاءهللا ، قال الس يد عبد هللا مث ا  ا 

ىل بدل القرين فوددان عنده مجعا عظامي من الزوار  محمد ابمشموس للزايرة ا 

بيل قدم الش يخ محمد ، فلام مهمت ، مث ا ين أ نسيت ماقال يل الردل من تق 

بتداء كشفا : ايس يد عبد هللا معك أ مانة كيف  ابخلروج من عنده قال ا 

التبلغها ! فهبت عند ذكل وتفكرت يف نفيس وعلتين احلرية وقلت رمبا 

ومعي يشء للش يخ وميكن أ نسيته ، قال الش يخ محمد ليس ذكل من أ مر 

ته من ال مانة ، فعند ذكل ادلنيا فذكرت حينئذ ما قال الردل وماحتمل 
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أ قبلت عىل الش يخ ل قبل قدمه فمل ميكنين من ذكل حىت سقط من شدة 

اجملاذبة مث غاب وورد عليه حال عظمي ، فلام أ فاق ودلس جعل يذاكر يف 

شأ ن اجملاذيب وبعظم شأ هنم ويقول : لومل حتصلوا يف سفرمك ا ىل صنعاء المين 

ال لقاء اجملاذيب لكف  . انهتى  .   ا 

أ ن  بضهأ خربين اخلطيب عبد هللا بن محمد ابمنصور صاحب و  

الش يخ محمد املذكور سأ ل بعضهم عن ابن هل هل أ قرأ ته القرءان فقال يقرأ  

واليدرى ؛ فقال هل الش يخ هو خري منك أ نت التقرأ  والتدرى . وأ خربين 

الثقة يف ذكل قال أ صاب الش يخ محمد بن أ محد ابمشموس املذكور قل 

مقدرة 
1

الت مدهتا به ، فبيامن حنن دلوس عنده وقد جئنا نعوده شديدة ط

نسان  ذ دخل عليه ا  مهنا حنن والش يخ الكبري سعيدبن عبد هللا ابعشن ا 

من أ هل بدل اخلريبة فقال : ايس يدي هللا يشفيك ابلعافية وميتع حبياتك لنا 

وللمسلمني ، وجعل يبيك باكء شديدا ويظهر غاية الوجع والأآبة ذلكل 

ذكل يس يل ، فأ جعبنا مما رأ ينا منه من صدق احملبة وخالص ودمعه مع 

املودة للش يخ ، فلام خرج ذكل اال نسان من عند الش يخ وحنن عنده قال 

ن  ايسعيد أ مسعت ماقال هذا ؟ قال نعم ايس يدي فقال الش يخ محمد ا 

ن قلبه يقول : عسا  متوت حىت نتخلص ونفرح  لسانه تقول مامسعت وا 

اهذا معناه ، مث قال الش يخ محمد عاد العمر طويل مبوتك ونسرتحي منك أ وم

وال مد مديد عىل خزا من به خزا . فتعجبنا أ يضا من ذكل الردل وحسن 

ال ابهلل العيل العظمي .   مايظهر مع خبث مايضمر والحول والقوة ا 

                                                           

1
 رة ابللهجة احلرضمية يه : امحل  وقد تقدم معنا تعريفها املقد 



 336 

ليه بعض من حيبه من رسقة كبرية وقعت يف داره وقال هل   وشىك ا 

ثنتني  خاطر  ا ن هللا يبيهنا ؛ فأ طرق الش يخ ساعة مث قال : نضمن كل اب 

ثنتان فهن زايدة يف ادلنيا وزايدة  يبقني والثالثة يف خطر املشيئة ، فأ ما اال 

يف ال خرى وأ ما الثالثة فهىي ظهور الرسقة ، قال فعلمنا حينئذ أ هنا غري 

 ظاهرة وحصلت بربكته الزايدة يف ادلنيا ونرجوها يف الآخرة . 

محمد املذكور قالت : قلت للش يخ محمد يوما وأ خربتين زودة الش يخ  

قليده يف ثبانك والترتكنا ندخهل ،  ماابكل التزال قادل حمار  هذا وحامل ا 

ال الفقر واحلادة ولكن ال أ ريد  فقال مامعي ا 
1

أ حدا يرى فقري وحاجيت غري 

 هللا تعاىل .  

 

الش يخ الكبري والعمل الشهري الويل النوير الفقيه النبيه ،  ومهنم

فيف ادلين وبركة املسلمني : الش يخ عبد هللا بن أ محد ابعفيف العمودي ع 

صاحب كنينة نفع هللا به ، اكن يف أ ول معره وابتدأ  صغره شااب جراي مييل 

ىل الغفةل وادلعة والصبوة اليت قل من يسمل مهنا ؛ بل يعجب ربنا ممن  ا 

شوائع ، مث ختلص عهنا ، واكن هذا الش يخ اليتقيد حبال وهل يف ذكل وقائع 

ا ن هللا س بحانه مبنه وكرمه تداركه هبدايته ملا س بق هل من س بق عنايته ، 

نه اكن حيب الصاحلني جفذبه  فاكن اخلري غايته والرشد هنايته ، وذكل ا 

التعرف بقرهبم ا ىل الترشف حبهبم ، وادلخول يف حزهبم واحلصول عىل 

                                                           

1
قليد   احملار هو : املس تودع الصغري اذلي يمت حفظ ال رزاق فيه ويسم  أ يضا خزانة ، واال 

 هو املفتاح اذلي يصنع من اخلشب ، والثبان هو كيس الثوب
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بري شيبان بن أ محد موارد الصفا من رشهبم ، واكن يرتدد لزايرة الش يخ الك 

نه ملا وده س يدان معر الش يخ عيل ابن عبد هللا  بن سهل بن ا حساق ، مث ا 

ظهار ادلعوة للعبادة ا ىل هللا تعاىل زاره الش يخ  ابراس ا ىل دوعن لقصد ا 

ختاذ السالح الاكمل وأ ةل  عبد هللا بن أ محد املذكور وهو عىل زية من ا 

آه الش يخ أ مر فقرائه أ ن حي لقوا رأ سه ويزنعوا سالحه الش باب ، فلام رأ

ولباسه ؛ وأ لبسه مقيصا وزايه بزي الفقراء ، فلبث بذكل أ ايما وهو مثل 

نه ضاق صدره ورسى من عنده عىل الليل ونزع  اخلزاين من ذكل ، مث ا 

تكل الثياب واشرتى هل ثيااب أ خرى وجعل ماكن الوفرة
1
عاممة رديف  

ال قليال حىت ردته  العناية ال زلية ا ىل زايرة وسار ا ىل وطنه ، فمل يلبث ا 

الش يخ وقبل منه ما أ مره به ، وجعل يرتدد لزايرة س يدان معر وحصلت هل 

ين  منه نفحة جزيةل وعطية دليةل مجيةل ، وذكل أ نه قال هل ايس يدي ا 

ين أ حب الكساء  الأ قدر عىل تقشف الفقراء ورايضاهتم وجماهداهتم وا 

كل ذكل مع أ ش ياء رشطها املليح والقوت الطيب ، فقال هل س يدان معر : 

نه سكل طريق العبادة  عليه ورشط أ ن اليقدح ذكل يف كامل سلوكه ، مث ا 

وطلب العمل نقال وعقال وفتحا ومنحا حىت برع فيه وحصل كتبا كثرية من 

غالب الفنون وجعلها يف خزانة ، وهل أ شعار رائقة ولكامت مطابقة ، واكن 

دي معر ريض هللا عنه وهو من العلامء املشهورين ، وقال ا ين زرت س ي

ببدل نفحون واس تأ ذنته يف املسري ا ىل حريضة لزايرة أ والده فقال يل عاد  

تزورمه حبريضة عند حال ماين ، قال فلام قال يل عاد  تزورمه أ خرت 

                                                           

1
 الوفرة :شعرالرأ س الكثيف وقد س بق تعريفها  
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نه زار حريضة يف أآخر معره بعد وفاة  تكل الزايرة رداء طول العمر . مث ا 

 س يدان معر مبدة . 

ن وحىك يل الوادل ع   بدهللا بن حسني رمحه هللا تعاىل قال : ا 

الش يخ عبد هللا بن أ محد املذكور حصل عليه أ ذى وعداوة من بعض 

الظلمة أ عوان ادلوةل فأ نشأ  قصيدة يمنهيا ا ىل س يدان معر وأ رسلها ا ىل س يدان 

احلسني بن معر وأ مره أ ن يقرأ ها عند الرضحي يعين رضحي س يدان معر ، 

العدو يف احلال وانتقم هللا منه ، والقصيدة قد فقرئت حفصلت العقوبة عىل 

تقدمت بكاملها مع احلاكية اليت يه لسان حالها يف أآخر فصل الكرامات يف 

ترمجة س يدان معر ، وهل حاكايت جعيبة وأ حوال غريبة ، ومواهب سنية 

ومهم علية ويد قوية ، ولكامت فائقة وأ شعار رائقة ، ونفحات عابقة 

 ات شائقة . وعناايت سابقة ، ودعو 

مخس وتسعني وأ لف ، وقد ترمج هل ه  1095واكنت وفاته س نة 

س يدان الوادل عيىس بن محمد احلبيش نفع هللا به فقال : هو الش يخ العارف 

ابهلل العالمة عبد هللا بن أ محد العمودي صاحب كنينة رمحه هللا تعاىل ، 

الش يخ  اكن ش يخا كبريا عاملا عامال عارفا من أ رابب ال حوال ، حصب

العارف ابهلل عيل ابن عبد هللا ابراس وخترج به وانتفع به واقتبس من 

علومه حىت فاق ال قران ، وظهرت عليه لواحئ السعادة والس يادة ، واكن 

آمرا  حافظا للعلوم ، ويل القضاء قضاء بدلة كنينة ونواحهيا ، واكن أ

كيا فطنا مكرما ابملعروف انهيا عن املنكر ، التأ خذه لومة المئ يف احلق ، ذ

ليه هجته يف مجيع ال مور قهرا وأ مرا  للواردين ، بشاشا ابلزائرين ، وتنهتىي ا 

 وهنيا . 
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ىل عند اال مام  وملا طلع الش يخ سعيد ابن عبد هللا العمودي ا 

مور السلطانية  ا سامعيل الزيدي طلبه معه لفهمه وذاكئه ومطالعته لل 

نت ش يخه الش يخ عيل ابراس والعلوم الرشعية فمت هلم املقصود ، وتزوج ب 

، وملا تويف ش يخه خرج ا ىل دوعن وبىن مسجدا عىل الش يخ وحصلت يف 

شارات وكرامات ، واكن جراي غيورا عىل احلق ، تويف ومل خيلف  ذكل ا 

أ حدا وال يف هجته من يقوم مقامه . رمحه هللا ونفع به وبسائر عباد هللا 

 .  الصاحلني . انهتى  الكم س يدان عيىس رمحه هللا

 

 

 

 } احلكاية السابعة واخلمسون بعد املائة {
حيك عنه ريض هللا عنه أ نه قال : رأ يت يف بعض الليايل يف النوم  

ك ن نبيا من أ نبياء بين ا رسائيل أ اتين يس تأ ذن عيل يف بييت ؛ فقرع الباب 

ذا هو عىل صورة بدوي من ابدية  ففتحت هل فدخل املزنل ودلس ، فا 
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مسه ،  ويف بعض أ صابع ردهل دلفةاجلهة أ عرفه اب 
1
، جفلس ا ىل سارية  

املزنل وجعل يطرد اذلابب عن ردهل ، قال فانتهبت من النوم وجعبت من 

ذا ابلبدوي يس تأ ذن  ذكل ، فلام اكن حضوة الهنار من صبح تكل الليةل فا 

عيل يف البيت وهو عىل صورة النيب اذلي رأ يته يف النوم ويف ردهل دلفة 

ل يطرد اذلابب عن ردهل ، فلام وقع برصي عليه مل ، جفلس يف ماكنه وجع

أ شك أ نه ويل كام قال النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل : أ ولياء أ ميت ك نبياء 

ن كل مع هللا رسا ،  نك من أ ولياء هللا وا  بين ا رسائيل . فقلت ايهذا ا 

فقال أ يش تقول ايش يخ وجعل ينكر ذكل ويتعاىم عىل السؤال فضال عن 

ت هل التواري عيل وال تتعاىم ودديت عليه ، فلام رأ ى مين اجلواب ، فقل

ين لست معذره قال : ايش يخ ا ين من أ ولياء هللا وأ نه س بحانه  ذكل وا 

يطلعين لك يوم عىل اللوح احملفوظ ، وأ ن بيين وبني فالن سامه نزاع عىل 

طلعت يف اللوح احملفوظ فرأ يت أ دهل قريبا من  ين ا  خنل أ خذه عيل ، وا 

يت أ ن ميوت وهو ظاملين ومرادي أ نك تصلح بيين وبينه ، وأ ان الوفاة وخش 

أ يضا أ موت بعده قريبا ، وأ نت ايش يخ متوت بعدان مايش بعد ، قال 

ال أ ايما حىت تويف ذكل  فأ صلحت بينه وبني الردل اذلي ذكره ، فمل نلبث ا 

ىل وطنه وكنت أ عرفه  الردل ، فكنت نويت اخلروج لزايرة ذكل البدوي ا 

ذا جبامعة مقبلني جبنازة ؛ فسأ لت قبل ذكل بد واي ، فبيامن أ ان هممت ذلكل فا 

ذا هو صاحيب البدوي املذكور ، رمحه هللا تعاىل .  عهنا فقيل يل فالن ، فا 

                                                           

1
عجمة وسكون الالم وكرس الفاء بعدها هاء ساكنة هو : اجلرح اذلي اجللفه بفتح اجلمي امل 

 حيصل يف طرف أ صبع الردل نتيجة ا صطداهما  حبجر أ ثناء امليش .
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ان هلل واغمتمت ذلكل وعرفت أ ن ال دل قد قرب وأ ن النوبة قد  قلت : ا 

نهتت ا يل لقوهل يل : وأ نت بعدان مايش بعد ، نفع هللا ابمجليع أآمني   . ا 

 } احلكاية الثامنة واخلمسون بعداملائة {
ذكل قال : اكن الش يخ عبد هللا بن أ محد يف أ خربين من أ ثق به  

ىل اللهو والغفالت كام تقدم ، فاتفق يف  ابعفيف املذكور يف أ ول معره مييل ا 

ىل سيئون من بدله كنينة يف طلب سامع صوت  بعض ال ايم أ نه عزم ا 

بدلة كنينة وسيئون مسافة بعيدة حنوتسعة أ ايم بعض املغنيات ؛ واكن بني 

، فلام وصل سيئون مل يتفق هل ذكل حامية وصيانة من هللا س بحانه وتعاىل 

، مث ا ن هللا س بحانه من عليه بأ ن قال يف نفسه كيف يكون هذا ال مر 

جئت من وطين لهذه اخلصةل ادلنيئة وأ مضر يف قلبه التوبة وعزم عىل تر  

، فلام  هبيننالش يخ شيبان ابن أ محد ابن سهل ا حساق ذكل ، ونوى زايرة 

بتداء كشفا قبل أ ن خيربه : ايش يخ عبد هللا  وصل قال هل الش يخ شيبان ا 

ىل سيئون ليشء مايسوى واليغين شيئا ؛ كيف  ايمعودي جئت من بدل  ا 

لواكنت نيتك وعزمك لزايرة ويل من أ ولياء هللا ، فقال هل الش يخ عبدهللا 

هللا وجئت لزايرتك وجعلتك ش يخي ، فقال هل : أ هال  ا ين قد تبت ا ىل

وسهال وحنن ندعو كل وش يخك حبريضة الس يد معر ابن عبد الرمحن 

ليه .  ليه ، فعزم ا   العطاس أ عزم ا 

وهل معه أ عين س يدان معر الكم قد تقدم بعضه يف كرامات س يدان  

ان معر ويشء منه يف احلاكية اليت مرت معنا قبل هذا ، مث قال هل س يد

معر أ عزم ا ىل اخلريبة عند الش يخ عيل ابن عبد هللا ابراس وهو تلميذ 
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س يدان معر املذكور والزمه ، فعزم الش يخ عبدهللا ، فلام اكن ببعض 

ذا  الطريق يف جبال بني حريضة ودوعن حلق راعية غمن ودلس عندها ، فا 

هو بس يدان معر قامئ هل عىل رأ س اجلبل ويقول هل أ جزع أ وكام قال . 

هب عهنا ،  وقد تقدم ذكر ذكل بأ بسط منه هنا ، فوصل ا ىل اخلريبة . فذ

وهل هنا  مع الش يخ عيل وقائع كثرية ، واكن حاهل ريض هللا عنه من 

جعائب الزمان ، وذكل بفضل هللا الكرمي املنان ، يؤتيه من يشاء وهللا ذو 

 الفضل العظمي . 

 

 

 

 

  

سالةل السادة  الس يد اجليد الرشيف احلسيين الس ين ، ومهنم

ال جماد ، القطب الغوث والغياث والرمحة للبالد والعباد ، الش يخ الكبري 

والعمل الشهري والبدر املنري، والطود الطائل عىل ال طواد ، والصويف 

الصفوة واال مام القدوة حبر املعارف اذلي زاد ، عالمة الطريقة ودعامة 

 وأ حاكمه ؛ وسنته وأ ايمه احلقيقة وموضع لك دقيقة التصاد ، العارف ابهلل

نعامه يف املبداء واملعاد ، السمح الكرمي وال ب الرحمي واذلي  ؛ وأ الئه وا 



 343 

بذل الكنوز والعتاد ، اخملصوص ابلصديقية العظم  واملقام ال مس  والطريق 

السداد ، احلبيب احملبوب ؛ الساكل اجملذوب ؛ اخملطوب املراد ، املندوب 

ان عفيف ادلين وقبةل املريدين ووهجة ا ىل حرضة رب العباد ، س يد

القاصدين وزين العابدين من العباد : أ بوعلوي عبدهللا ابن علوي ابعلوي 

احلداد ، للقلوب وال جساد ، أ عىل هللا مقامه ورفع دعامه يف معارج 

 اال زدايد . 

اكن س يدان عبد هللا املذكور ممن برع يف مجيع خصال ادلين علام  

ومقاال وتصوفا وزهدا وعبادة ومعرفة وحلام وخلقا ومعال وحاال ومقاما 

آايته  ويقينا وهجادا يف سبيل ربه الرب اجلواد ، وقد ظهرت صفاته وهبرت أ

س يف راد الضح  واش هترت حماسن أ خالقه وعلومه وبراكته ظهور الشم

ال ذو  عناد ، وأ ثىن عليه العارفون ال اكبر وحرروا صفاته وصنفوا فالينكرها ا 

املصنفات املبسوطات واخملترصات والرتامج والتعاليق ونظم مهنا يف ذكل 

اال نشاد ، وأ ثىن عليه أ هل الثناء اذلين ثناؤمه كزن يس تفاد ، واكن س يدان 

معر ابن عبد الرمحن العطاس ريض هللا عنه كثري التبجيل والتعظمي 

ذا حرض عنده لل خذ  واال حرتام لس يدان الش يخ عبد هللا املذكور ، واكن ا 

دمه يف الصالة وادلعاء وغري ذكل عىل نفسه ، ويقول الس يد عبد عنه يق

ن الس يد عبد هللا احلداد من أ هل القرن  هللا احلداد أ مة وحده ، وقال ا 

منا أ خره هللا رمحة ل هل هذا الزمان ، فلام أ خرب س يدي عبد هللا  الرابع وا 

م . هبذه املقاةل قال : لوال ال دب لقلت ا ين من الصحابة ريض هللا عهن

ن عبد هللا احلداد سوف يبلغ مقايم ، واكن  وقال س يدان الوادل معر : ا 

نقياد هل ، وملا  ىل أ نه القامئ بعده ، وأ وىص أ والده وأ حصابه بلزوم اال  يشري ا 
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زار س يدان معر بعض تالمذته من بدله قال هل : زر الس يد عبد هللا 

طرح نظر  عل  ينا ، فلام احلداد وقل هل يسمل عليك س يدي معر ويقول : ا 

بلغ ذكل التلميذ س يدي عبدهللا وزاره بلغه سالم س يدان معر وقال هل 

تكل املقاةل اليت أ وصاه هبا س يدان معر ، قال : هللا هللا الآن تويف احلبيب 

 معر . 

وملا شىك س يدي عبدهللا احلداد عىل س يدي معر تقبيل الناس 

س يدان معر دعهم فلو  يده الكرمية رشيفهم وظريفهم وكبريمه وصغريمه قال هل

قبلوا ا اكف
1
دابتك خبهتم بذكل ، واكن س يدان معر يقول ملا اجمتع به  

س يدان عبد هللا احلداد وطال دلوسه عنده مث خرج : ماظننت أ ن أ حدا 

 يودد مثل هذا الس يد برتمي . 

وفضائل هذا اال مام خاردة عن حزي احلرص ، وثناء املشاخئ عليه 

مامنا وش يخنا الوادل معر كثرية يف لك عرص ومرص ، ا   قترصان عىل ماقاهل ا 

، ونقترص يف ترمجته عىل ماترمجه به الس يد شهاب ادلين تلميذه س يدي 

أ محد بن زين احلبيش والتقطه من كتاب الس يد محمد ابن أ يب بكر شلية 

علوي صاحب املرشع الروي ، وزاد هو عليه مثهل أ وقريبا منه وذكل 

 ، ونضيف ا ىل ذكل شيئا من حاكايت كراماته جلزاةل الكهمام وغزارة فهمهام

مما رويناه عنه ونذكر من نروهيا عنه ، وجعلنا ذكل خامتة هذا النصف 

مام ، ويصري خلفه قدام  مام وأآخره ا  ال ول من هذا الكتاب ليكون أ وهل ا 

                                                           

1
 اال اكف هو : الرحل اذلي يوضع عىل ادلابة لوضع امحلول علهيا .  
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ويس توي فيه املبدأ  واخلتام ، فيحصل بذكل الكامل والامتم ، وتغمره براكهتام 

 ارئه وسامعه واكتبه نفحاهتام العظام . وتغمر دامعه وق

قال س يدي أ محد بن زين احلبيش يف كتابه املذكور )فائدة ( يف 

مام  مامنا وذخران وحبيبنا ش يخ اال سالم ، وا  ذكر س يدان وش يخنا وا 

ال ولياء الكرام ، وخمت ال قطاب يف ال انم : الس يدعبد هللا ابن علوي ابن 

محمد احلداد ابن علوي ابن أ محد ابن أ يب محمد ابن أ محد ابن عبد هللا ابن 

بكر ابن أ محد املرسفة ابن محمد ابن عبد هللا ابن الفقيه أ محد ابن عبد 

الرمحن ابن علوي ابن محمد صاحب مرابط ابن عيل بن علوي بن محمد بن 

علوي بن عبيد هللا بن أ محد املهاجر بن عيىس بن محمد بن عيل العرييض 

الباقر بن عيل زين العابدين ابن الس بط اال مام بن جعفر الصادق بن محمد 

احلسني ابن اال مام أ مري املؤمنني عيل ابن أ يب طالب وابن البتول فاطمة 

بنت الرسول محمد ال مني صىل هللا عليه وأ هل وسمل وعلهيم أ مجعني وعلينا 

آمني .   معهم اللهم أ

ش هتر كسلفه ابحلداد ، الفائق عىل ال مثال وال نداد ، اذلي ش   يد ا 

ربوع الفضل وشاد ، وبلغ هناية السؤل واملراد ، ودل كثريا من العباد ، 

عالنه ،  مام زمانه ادلاعي ا ىل هللا يف رسه وا  وهدامه ا ىل سبيل الرشاد . ا 

ليه ابلبنان يف العلوم  املناضل عن ادلين احلنيفي بفعهل ولسانه ، املشار ا 

 احلقيقة والرشيعة ، والعرفان ، الغين عن ادلليل والتبيان ، اجلامع بني

 والواصل ا ىل مراتب الكامل بأ وثق ذريعة . 

ه  1044ودل مبدينة ترمي ليةل اال ثنني خامس شهرضفر اخلري س نة 

أ ربع وأ ربعني وأ لف . قال أ محد احلساوى كذا مسعته منه ورأ يته مؤرخا 
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أ يضا .  انهتى  . وحلظته عناية ربه الكرمي ، وحفظ القرءان العظمي ، مث 

بتحصيل العلوم وهتذيب النفس ودواء اللكوم ، وحصب أ اكبر اش تغل 

قبال ، ونشأ   عرصه  وأ خذ عن علامء دهره ، فهبت عليه من قبوهلم رخاء اال 

بني ظهرانهيم عىل أ حسن حال ورخاء البال ، وكف برصه وهو صغري 

فعوضه هللا تعاىل بنور بصريته اليت تفوق برص البصري ، وتفقه عن جامعة 

زمن ، مهنم ش يخنا القايض سهل بن أ محد بن حسن حففظ من فقهاء ال

اال رشاد أ و أ كةره وعرضه مع غريه عليه ، ومنحه هللا تعاىل حفظا يسحر 

ال لباب ، وفهام يأ يت ابلعجب العحاب ، وفكرا يس تفتح ماغلق من ال بواب 

ىل  ، والزم اجلد واال جهتاد يف العبادات ومجيع أ نواع القرابت ، وأ ضاف ا 

مل اذلي هو أ وىل وأ حرى حىت انل ماانل مما الخيطر ل حد عىل العمل الع

} ذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل  ابل ، فقال لسان حاهل القومي

العظمي {
1
مث أ ظهره هللا بدرا مرشقا استنارت به حنادس اجلهل ، ومشسا  

رشاد  مضيئة زين هبا سامء الفضل ، ونصب نفسه لرتبية املريدين وا 

سالكني ، فقصده الناس من أ كةر ال مصار ونفع هللا به تعاىل يف غالب ال 

ال قطار ، وأ خذ عنه اجلم الغفري وحصبه الكبري والصغري وخترج به الكثري ، 

وفاض علهيم من حبور فضهل الفوائد والفرائد ، ودال هلم عرائس اخلرائد ، 

ويش أ رقامه مث رشع يف التأ ليف فأ بدع يف التصنيف ، فطرز حلل العلوم ب

، ورىم أ غراض الفنون بسهام أ قالمه ، وأ ىت من معجزات فضائهل 

ابخلوارق ونسج برباعة عباراته صدور املهارق ، والكمه أ شفا من رش يف 

                                                           

1
 احلديد 21الآية :  
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الرضاب وأ حال من رضاء الغضاب ؛ وأ مىض يف رقاب امللحدين من 

نه احلالل ، وأ دب هو البحر  ال ا  املوايض العضاب ، وهل نظم هو السحر ا 

ال نه العذب الزالل ، وحسن خلق كغرة الوده الوس مي وطبع ك نفاس  ا  ا 

 النس مي ، شعرًا : 

 يف الناس مسأ ةل بغري خالف  طبع ال انم عىل اخلالف وطبعه

ذا أ اته من  يعامل من جىن أ وجفا ابلصفح والصفا واملودة والوفا ، وا 

أ خطأ  طريق السالمة والنجاة وخرسأآخرته ودنياه ، هنض هل ابلعناية 

واال جهتاد واملساعدة عىل هدايته بلك حال ؛ حىت يوصهل ا ىل هناية الآمال 

 ، ويصلح مايض فعهل حبسن اال س تقبال .

عتناء بزايرة القبور الس امي من اكن ابلفضل مشهور ، وزار  وهل ا 

قرب النيب هود عليه السالم والش يخ عبد هللا القدمي بقرية ش بام ، ورحل 

من ال ولياء وليواصل النفع ل ههل الفضالء  ا ىل وادي دوعن لزايرة من فيه

، وزار الش يخ سعيد معود ادلين وأ خذ عنه جامعة من الصاحلني ، ورحل 

مثانني وأ لف وأ دى النسكني ،  ه1080ا ىل احلرمني الرشيفني س نة 

نتفع به أ هلها مبقاهل ، واقتدوا بأ فعاهل وأ حواهل ، وهبت  ال ا  ومادخل بدلا ا 

 ، وسقت رايض أ حواهلم سامء الرعاية .  عىل قلوهبم رايح العناية

) قلت ( ووددت خبط من قال وددت خبط أ محد احلساوي 

ماصورته : قال سأ لته يعين س يدان عبد هللا احلداد عن س نة جحه فقال : 

ذذا  س تة وثالثني ؛ تسع وس بعني وأ لف  ه1079جحجنا س نة  وس نه ا 

س تني أ ربع و ه  1064س نة ؛ وزار دوعن ثالث مرات ال وىل س نة 
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واحد وس بعني وأ لف ، والثالثة س نة  ه1071وأ لف ، والثانية س نة 

أ ربع وس بعني وأ لف . قال ومسعته يقول : مع جحنا طلبنا ردلني  ه1074

مفا رأ يناهام ؛ ورأ ينا ردال من أ هل اخلطوة وطلب منا اال لباس فأ لبس ناه 

ختلجت يف الصدور مفا رأ ينا جميبا عهنا ،  وأ ردان أ ن نسأ ل عن مسائل ا 

مسعته ذكر من مجلهتا فامي بعد أ نه أ راد أ ن يسأ ل من متبحر يف عمل احلديث 

 كيفية صالته صىل هللا عليه وأ هل وسمل يف أ ايم مرضه . انهتى  . 

رجعنا ا ىل ما نقهل احلبيب أ محد بن زين عن الس يد محمد شلية قال 

 : قال وملا وصل ا ىل بيت هللا حصل هل مناه ، ومن دعاه ربه ا ىل داره ، 

كة املرشفة عليه مبفاز بقربه وجواره ، ورشح صدره بأ نواره ، وأ قبل  

ومتثلوا بني يديه ، وفاز من أ راد هللا تعاىل هل وصال عىل يديه بعز ادلارين 

وانل الرشفني ، مث قال احلبيب أ محد قال الس يد محمد الشيل : وممن انل 

ابن محمد  هذه الرتبة وفاز بلك مكرمة وقربة ، صاحبنا الش يخ احلسني

نه قام خبدمته وواظب عىل مالزمته ، حىت انل ما أ مهل  ابفضل ، فا 

قامته ، مث  نتفع بصحبته والزمته مدة ا  ووصل ا ىل ما أ م هل ، وكنت ممن ا 

توده لزايرة س يد ال انم محمد عليه أ فضل الصالة والسالم وأ حصابه الكرام 

أ رسل هللا عليه ، وملا الحت هل أ نوار الوفاق وأ كرم ابلتحية والتالق ، 

غيث عنايته وساق ، وانفتحت هل مفاتيح ال غالق ؛ وأ لبس خلع الرضا 

قبال ،  من الكرمي اخلالق ، وأ قام بطيبة عىل بساط اال فضال والرسور واال 

 وأ حيا هللا تعاىل قلواب بشهود جامهل وعاملهم جبزيل نواهل . 

واتفق أ ن الش يخ حسني بن محمد ابفضل مرض ابملدينة مرضا 

ف فيه عىل املوت ، وكشف للس يد صاحب الرتمجة أ ن حياة الش يخ أ رش 
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نقضت ، جفمع جامعة من أ حصابه واس توهب من لك واحد  حسني قد ا 

مهنم من معره ، وأ ول من وهبه صاحبنا الس يد معر أ مني فقال : وهبته 

من معري مثانية عرش يوما ، فس ئل عن ذكل فقال هذه مدة السفر من 

ثين عرش يوما و  قامة ؛ ول هنا عدد ا مسه تعاىل يح ، طيبة ا  س تة أ ايم لال 

ووهبه الآخرون شيئا من أ عامرمه ، وكذكل صاحب الرتمجة وهب هل من 

معره جفمع ذكل وكتب يف ورقة وتوده به ا ىل قرب النيب صىل هللا عليه 

وأ هل وسمل وسأ هل الشفاعة يف ذكل ، وحصل هل خري عظمي ، مث انرصف 

} ميحو هللا قد قىض هللا احلادة واس تحاب وهو منرشح الصدر قائال : 

مايشاء ويثبت وعنده أ م الكتاب {
1
فشفي الش يخ حسني من ذكل املرض  

ىل  ن الس يد عبد هللا أ شار وهو برتمي ا  وعاش تكل املدة املوهوبة هل حىت ا 

 أ ن الش يخ حسني ميوت يف هذا العام ، مفات كذكل مبكة املرشفة . 

احلبيب عبد هللا احلداد مع الش يخ ) قلت ( وحيىك ماحيك ملوالان 

احلسني ابفضل يف هذه الواقعة ماحيك أ ن الش يخ أ محد بن حيىي الثناوي 

دخل عىل القايض عامثن بن محمد النارشي وقد أ رجف مبوته مث خرج وعاد 

س متهلت هل ثالث س نني ؛ وأ قام القايض بعد ذكل  ليه وقال ل ههل قد ا  ا 

. وكذكل قد جتري مثل هذه الواقعة ثالث س نني التزيد والتنقص . انهتى  

من السلف واخللف وذكل فضل هللا يؤتيه من يشاء ،  كثريا لكثري

رتىض ومه من خشيته مشفقون .  ال ملن ا   واليشفعون ا 

                                                           

1
 الرعد 39الآية :   
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ليه جنعنا من نقل الكم س يدان محمد قال : وحىك غري  رجعنا ا ىل ما ا 

سه اخلرقة واحد أ نه أ رسل ا ىل ش يخنا العارف ابهلل محمد ابن علوي أ ن يلب 

الرشيفة ويرسل هل هبا من مكة ا ىل ترمي فوعده بذكل ، فأ عاد الطلب 

فوعده ؛ ويف الس نة اليت مات فهيا الس يد محمد أ رسل هل هبا ، قيل أ هنا 

نتقال الس يد محمد . قال بعضهم : أ شار  وصلت ا ىل صاحب الرتمجة يوم ا 

ىل أ نه خليفته .   بذكل ا 

املعاونة واملوازرة للراغبني يف ومن مؤلفات صاحب الرتمجة : رساةل 

حتاف السائل جبواب أ س ئةل سأ هل الش يخ  طريق الآخرة ، وكتاب ا 

عبدالرمحن ابن عبد هللا ابعباد عهنا وخمته خبامتة تتضمن رشح أ بيات 

الش يخ أ يب بكر بن عبد هللا العيدروس اليت أ ولها " هبت نس مي املواصةل 

نفصال " ، وكتاب القسم الث تصال والا  الث يف الالكم املنثور ، قال بال ا 

منا  امللتقط وهو س يدي الش يخ شهاب ادلين أ محد بن زين : وهذا الكتاب ا 

ال  هو قسم من كتاب اجلامع هل وهو املاكتبات والوصااي والالكم املنظوم ؛ ا 

ن الس يد أ ذن يف تفريقها ملن أ راده . انهتى  . ومنه قوهل : اخللق مع احلق  ا 

ما دائرة الرمحة أ ودائرة  الخيلو أ حد مهنم أ ن يكون يف ا حدى ادلائرتني ا 

احلمكة ، مفن اكن اليوم يف دائرة الرمحة اكن غدا يف دائرة الفضل ، ومن 

اكن يف دائرة احلمكة اكن غدا يف دائرة العدل مايرت  من الكامل شيئا ؛ من 

أ قام نفسه لربه مقام عبده من نفسه ، النامئ يوقظ والغافل يذكر ومن مل 

منا تنفع املوعظة من أ قبل علهيجيدي في  اه التذكري وال التنبيه فهو ميت ا 

ال من ينيب رأ يته  ال من ينيب . قلت : قوهل : ومايتذكر ا  بقلبه ومايتذكر ا 

ال أ ولوا ال لباب ، فكتب  كذكل يف مجةل من النسخ ولعهل قال : ومايذكر ا 
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منا تنفع املوعظة م منا املطابق لقوهل : ا  ن أ قبل علهيا الناخس من ينيب ، وا 

نصاف وقلب صاف .  ال أ ولوا ال لباب ؛ فلينظر اب  بقلبه قوهل : ومايذكر ا 

 انهتى  . 

رجعنا ا ىل الكم احلبيب عبد هللا نفعنا هللا به قال : كيف يكون 

من املؤمنني من يريض اخمللوقني بسخط رب العاملني ؛ وهو حنو كراس ، 

احلبيش : وقد زاد عليه  قال امللتقط وهو س يدان شهاب ادلين أ محد بن زين

ذا حدث يشء زاده فيه . انهتى  . وهل وصااي يف  كثريا وهو ا ىل الآن ا 

طريق القوم مشهورة ، وهل ديوان عظمي املقدار ، ومن نظمه القصيدة اليت 

 مخسها صاحبنا الش يخ حسني بن محمد ابفضل اليت مطلعها : 

 السحر والليل خيطر يف بـرد من  ايزائري حني الواش من البرش

 منك املواعيد يف التقريب ابخلرب  فقلت ايغاية الآمــــال ماس بقت

 ابلسعي حنو  الس تبرشت ابلظفر  ولوبعثت رسوال منك يأ مــــرين
ذ جئت ايسؤيل واي أ ميل  ـطرـــد هلل ذا فوز بال خــــــفامحل  فكيف ا 

 دي من ال وزار ايوزريــملا لـــــ  ماكنت أ حسب أ ين منك مقرتب

 ري مس ترتين ومنك غــــــوالرس م  حىت دنوت وصار الوصل جيمعنا
 ـال والبكرـــــمن الغاممئ ابلآصــــــ  مييل الكثيب من الوادي سقاه حيا 

 ويه طويةل ، وهل اتئية عىل وزن اتئية ابن الفارض أ ولها :

 ـني هبتـــوأ ودعهتا رحي الصبا حـ  بعثت جلـــــــريان العقيق حتييت

 فؤادي كتحريك الغصون الرطيبة  ركتــــريا وقد مرت عيل حفحس

 ةـمن احلي فاش تاقت لقرب ال حب  وأ هدت لرويح نفحة عنــــربية
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قال ويه طويةل ددا ، قلت : التائية املذكورة حنو من مائتني 

 ومخسني بيتا .

رجعنا ا ىل ماذكره احلبيب أ محد من الكم شليه قال : ونظمه كثري 

ال  وبني أ حصابه منا مل أ ذكره ل ين الأ ذكر يف هذا اجملموع من النظم ا  شهري ، وا 

اليسري ، وهل ماكتبات لكها وصااي وحمك انفعة ؛ مهنا ماكتبه ا ىل صاحبنا 

 حسني بن محمد ابفضل : 

لـــــــــ  ـؤم ومانرومـفامي نــــــــــــــ  ه به بدأ انــــــابمس اال 

 لومـحتيط به العــــعن أ ن   دس هللا ـــــس بحان ريب تق

 فان جتىل هل القـــــــــــدمي  وامحلد هلل محد عبــــــــــــد

هل لنـــــــــــا سوى هللا  توحيد ذوق به نـــــــــهمي  وال ا 

 سواه الك والعـــــــــــظمي  وهللا أ كرب والكبــــــــــــــــري

 ــومبلك ما تدر  الفهـــــــ  ايحارض القلب أ نت تدري

 يف صدر حــــــــر به علمي  متـــــوتعرف الرس وهــو ك

ــ   ميـحىت نوايف والنقــــــــــــ  ـيايفـ ـ هيا بنا نقطع الفـــــــ

نه لكــــــــــــــــــه رسوم  اليشــــــيف عامل الزور والت  فا 

 لكنه ابطــــــــــــــــن كتمي  واحلق من خلفه وفــــــــــيه

 ميــــوذكل العـــــارف احلك  من قلبه فهـــــــــــــــــمييراه 

لــــــــــــــهىي بال تناه  ميـــــــعىل الــذي شأ نه خف  صىل ا 

 ومـابحلق للحق أ ويقـــــــــ  ري من قامــــــمحمد النور خ
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من عبد هللا بن علوي احلداد ا ىل الش يخ الصويف العارف اللطيف 

 تعاىل ، العفيف النجيب احلسني ابن محمد فضل ، الويل احلبيب يف هللا

ىل الفضل ، املنظورين بعني الفضل ،  جعهل هللا تعاىل من الناظرين ا 

يف احلرضات احلقية ، املعاملني ابلفضل ربوبية العاملني ابلفضل عبودية 

آمني . خالص املصافاة يف هللا  واخللقية ، واملظاهر ادلنياوية وال خراوية أ

ي نرشح لمك رشح هللا منا ومنمك الصدور والقلوب مبعرفته وحبه تعاىل اذل

وأ نسه وقربه ؛ بأ ان وامحلد هلل يف خري وعىل خري ، نسأ ل هللا تعاىل لمك 

ذكل ، وحنن داعون لمك وطالبون منمك صاحل ال دعية يف ال ماكن الرشيفة 

امللحني واملواقف املنيفة ، هللا هللا يف ذكل وأ كةروا وأ حلوا فا ن هللا حيب 

يف ادلعاء كام ورد ، وادعوا لنا ابملعاودة ا ىل تكل ال ماكن املرشقة علهيا 

ان ا ىل ذكل مش تاقون ومتعطشون مل يزدان ذكل  أ نوار التجيل اخلاص ؛ فا 

ال تعطشا ونزوعا ، وقد ظهرت املشاهدة من القلب أ مرا اكن  الورود ا 

من قبل ، والروح مس تكنا فيه ، مث مل يزل ظاهرا مل يعد ا ىل مااكن عليه 

والراحة الاكئنان حال اللقاء عادا بأ نفسهام شوقا وتوقا حيراكن القلب ويزجعانه 

رشاق النور  ، وحتت هذه اللكامت رس معىن ظهور احلق يف الشجرة ، وا 

عىل الطور املند  ، وأ نت تفهم اال شارة ا ىل ماتقرص عنه العبارة . انهتى  . 

 املذكور هذه املاكتبة : قلت : ومن ماكتبات س يدان عبد هللا 

بسم هللا الرمحن الرحمي ، امحلدهلل وامحلد هل واجب ومس تحق ملا 

هو عليه من اجلالل والكامل ، وملا أ فاض علينا وعىل اكفة خلقه من عظمي 

نعام وجزيل النوال ، وصىل هللا وسمل عىل س يدان محمد وعىل أ هل ابلغدو  اال 

ىل احملب املنور الش يخ  والآصال ، من عبد هللا بن علوي احلداد علوي ا 
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املبار  عباس بن عبد هللا ابحفص ، جعهل هللا من امللحوظني بعني 

املنظومني يف سكل أ هل الوالية ، املوفقني لسلو  سبيل الهداية ، العناية 

آمني . أ مابعد : فالسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وعىل الس يد  ايان أ ، وا 

دة وال هل وال والد واحملبني ، نعلممك بأ ان عبد الرمحن بن ش يخ واكفة السا

لينا كتابك وحصل به ال نس ، ومارشحت  خبري وهلل امحلد ، وقد وصل ا 

ضاعهتم حلق هللا يه اليت  من حال الناس يف ضنك املعاش فذنوهبم وا 

أ وقعهتم يف ذكل ؛ ختىش علهيم بواسطهتا أ عظم منه ولكن هللا حلمي رحمي ، 

لبدل عندان مع مح  فاش ية يف البدل ، وذكل وهذا الضنك عام حىت يف ا

متحيص للمؤمنني وتذكري هلم يك يرجعون ا ىل رهبم ؛ داعني ومترضعني 

آت أ فعاهلم ، فيصريوا بذكل من احملس نني ،  ومتنصلني اتئبني عن سيئأ

وتصري رمحة هللا قريبا مهنم ، وهذا حال املوفقني مهنم ، وأ ما اجلاهلون 

ن شاء هللا . فيرصون ويامتدون حىت حتل  هبم العقوابت ، والفرج قريبا ا 

ومن حيث ال مر اذلي ذكرته يف شأ ن التأ هيل وال هل فاصرب ماوسعك 

الصرب ، فا ن الزمان كثري اال ضطراب وأ ههل يش به بعضهم بعضا ، واملؤمن 

مراد ومقصود مبا يشوش عليه هذه ادلنيا حىت يتجاىف عهنا ، وحنن لمك 

 ليمك اكفة ال حصاب . انهتت املاكتبة . داعون والسالم ، ويسلمون ع 

رجعنا ا ىل ما التقطه احلبيب أ محد من الكم احلبيب محمد شلية يف 

ترمجة س يدان عبد هللا احلداد نفع هللا ابمجليع قال : وابمجلةل فهو ريض هللا 

عنه ونفع به من العارفني اذلي وفقهم هللا تعاىل ل فضل ال عامل ، وحفظهم 

سائر ال حوال ، وقرهبم من حرضة قدسه وأ دلسهم عىل من اخملالفات يف 

بساط أ نسه ، وجعل قلوهبم مطالع أ نواره ومعادن أ رساره ، وخزائن معارفه 
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وكنوز لطائفه ، وأ حيا هبم ادلين ونفع هبم املريدين ، يف التطهري عن لك 

ىل التحيل بلك وصف عيل ، ومه أ فضل من اذلين  خلق دين ، والرتيق ا 

علوم الكسبية وعويصات الوقائع الفعلية والقولية والرباهني عرفوا رسوم ال

العقلية والنقلية ، حىت حفظوا الرشع من أ ن يمل به طارق أ وخيرتقه مبتدع 

ن وددت  ن اكن لهؤالء فضل مبا اكنوا عليه من دنسه ؛ هذا ا  مارق ، وا 

ال فال مفاضةل .  فهيم صفة العداةل وا 

ت لكن عند احلادات ، وهل ريض هللا عنه كرامات خوارق عادا

مهنا : أ نه اكشف جامعة مبا خطر يف قلوهبم يف حرضته ، وخطر لبعضهم ملا 

فقال عند  لقن جامعة اذلكر ومل يلقنه أ نه متىن أ ن يلقنه ذكرا من ال ذاكر ؛

؟ فقال نعم ! قال هذا وقته . وأ اته بعضهم حال  ذكل : خطر كل كذا وكذا

لك من أ اته عن ا مسه ونس به ويلني هل قدومه ملكة وعادة الس يد أ نه يسأ ل 

القول ومل يسأ ل هذا البعض عن ذكل ، وقال يف نفسه أ ما خياف السلب 

هذا الس يد ؟ فقال الس يد عبد هللا عند ذكل اخلاطر : السلب حق 

 ولكن هللا حفظنا منه . 

مارة  وحىك جامعة أ ن الرشيف براكت ابن محمد قبل أ ن يتوىل ا 

وسأ هل ادلعاء بتيسري املطلوب ، فدعا هل بذكل  احلجاز أ اته وهو يف احلجر

نه  ، فلام ذهب سأ ل عنه الس يد فقيل ردل من أ رشاف مكة ، فقال ا 

س تجاب هللا ادلعاء يف ذكل . مث يف أآخر  طلب أ ن يكون مكل مكة وقد ا 

ثنتني ومثانني وأ لف هجز السلطان عسكرا وولوا الس يد  ه1082س نة 

مارة احلجاز يف مالث أ ايم ا  لترشيق . براكت ا 
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نسان  وهو الآن مقمي مبدينة ترمي ، وفريد عقد العسجد النظمي ، وا 

عني اال قلمي ، مظهرا ا مس هللا تعاىل الباطن والظاهر ، ومنبع الفضائل 

واحملاسن . مث قال س يدي شهاب ادلين أ محد بن زين احلبيش نفع هللا به 

نهتى  الكم املصنف يعين الس يد محمد بن أ يب بكر شليه يف ش   يخنا ، ا 

لتقاط .  نهتى  اال   وبذكل ا 

مث قال : وكرامات ش يخنا صاحب الرتمجة كثرية منترشة حيفظها 

أ حصابه ، قال : وأ حفظ مهنا شيئا كثريا وأ ش ياء وقعت يل معه لكنه شديد 

الكراهة لها ، واكن ينكر وقوعها منه كثريا ويقول : حنن فينا مثلهم من 

ال رواح فقط فلعل ، واكن يقول : حيث العمل الظاهر ؛ فا ن اكنوا بواسطة 

ينبغي أ ن يتثبت يف نقل الكرامات واليكتفي بذكل يف املناقب اليت فهيا 

ذكر حنو ال خالق واجملاهدات ، حىت أ ن بعض أ حصابه هذه الس نة س نة 

مثان ومائة وأ لف أ ظهر هل مصنفا منه من أ حواهل وفيه ذكر يشء  ه1108

ر هل منه البشاشة املعتادة أ وال وأ مره من كراماته فشدد عليه النكري ومل تظه

ال لفالن وفالن ذكرين وذكر  أ ن يغسهل ، مث بعد ذكل قال أ تركه والتظهره ا 

س يدي ال خ عبد الرمحن بن عيل بن معر بن حسني فقيه علوي ، واحملب 

احملبوب الفقيه عبدون بن قطنة ، مفن هذا مل أ ذكر هنا شيئا منه من 

س تطراد .  ا 

ب املصنفة اليت مل يذكرها املصنف يعين الشيل : وبقي هل من الكت 

كتاب النصاحئ ادلينية والوصااي اال ميانية ؛ وهو كتاب دليل القدر وهو أ كرب 

كتبه املفردة ، وكتاب رساةل املريد ، وكتاب الفصول العلمية وال صول 

احلمكية ، وكتاب رساةل املذاكرة ، وهل كتاب الفتاوى اذلي أ مران جبمعها 
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ه النفائس العلوية يف املسائل الصوفية ، وأ ذكر فهيا السائلني وقال مس

س تنسخ منه نسخة وأ بقاها عنده ،  لتناهلم الربكة ، مث ملا أ مكلت املوجود ا 

ىل الآن ماحدث من ذكل أ حلقناه .   وا 

تباع جلده املصطف   آخذا من اال س تقامة واال  واكن ريض هللا عنه أ

والنصيب ال كرب ، واكن أآخذا  صىل هللا عليه وأ هل وسمل ابحلظ ال وفر

آمرا ابلعرف معرضا عن اجلاهلني ، وقد وقع هل من الوقائع يف  ابلعفو وأ

العمل هبذه ال خالق الرشيفة ما الينضبط ، وقد رأ يت منه من ذكل 

ذا رأ يت  ليه وحصبيت هل ، وكنت كثريا ا  نتسايب ا  اليشء الكثري مع تأ خر ا 

أ خالق س يدان وش يخنا  أ خالق أ حد من السلف ال اكبر أ عرض علهيا

ال ما اكن مقتىض حمك ااملذكور ، فال أ ر  ه يقرص منه بل يزيد بأ ش ياء كثرية ا 

ن أ هل  الوقت مما ينبغي العمل مبقتضاه حبسب الوقت . ومسعته يقول : ا 

ىل  الشأ ن يعين أ هل الطريقة واحلقيقة يقابلون الكون لكه من العرش ا 

الناس ا ال هنا  ، ومهنم من  الفرش ، مفهنم من يبق  يف العلو فال يراه

ال هنا  فيحصل هبا اال غرتار والتلبيس لغالب  يبق  يف السفل فال يرى ا 

الناس ، ومهنم من يبق  يترصف يف ال حوال لكها فيتخلق للناس حبسب 

 أ حواهلم فيحصل به النفع ، وحنن حبمدهللا من أ هل هذا الصنف الثالث . 

لك عىل هللا أ عىل غاايته واكن قد بلغ يف الزهد من ادلنيا والتو

دابرها بل يظهر عليه التكدر من اقبال ادلنيا و اايته ، اليبايل ابوأ س ىن هن

ذا ظهر عىل الناس  همال ، وا  نفاق يف احلال من غري ا  قبالها ويبادر ابال  ا 

دخال  نفاق وتوسع يف ا  مبادئ القحط وتقبضهم عىل ما يف أ يدهيم زاد يف اال 

ومسعته يقول : ما أ ابيل لو اكن أ هل ترمي اال رفاق عكس ما الناس عليه . 
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ذا قنعوا حبايل . ومسعته يقول : أ بغض اجلاه والصيت حبمد هللا  عيايل ا 

طبعا وجبةل ، ولوال ذكل لاكنت يل يف الظهور أ مور جعيبة ، ومن أ شهى  

ال حوال عندي الس ياحة يف الرباري والقفار وذكل هو مطلويب ومقصودي 

يب الناس ولكن خبهتم يب خري من خبيت هبم . ولكن منعت من ذكل لينتفع 

منا أآلك حبسب  ومسعته يقول : يل س نني كثرية ال أ ش هتىي القوت والطعام وا 

قامة البنية  املوافقة ال الطبع ، ولعل مراده ابملوافقة موافقة الرشع ول دل ا 

وموافقة ال هل والعيال والضيف . واكن هل يف رفضه لشهوات ادلنيا املقام 

ىت ك نه روحاين البرشي ، واكن شديد اخلش ية هلل واخلوف منه العايل ح

ذ ؛ س بحانه  غزير ادلمعة ، وهذا مقتىض التحقق مبقام حمبة هللا تعاىل ؛ ا 

ال فا ين كثريا مامسعته يقول : أ غلب أ حوالنا  من الزمه اخلوف واال شفاق وا 

ىل مجيع املسل لينا وا  مني صدق الرداء وحسن الظن يف هللا تعاىل ابلنس بة ا 

ذ مه كثريوا اال غرتار ابملكل  ، لكن أ عطاان هللا لسان اخلوف رمحة ابخللق ا 

 اجلبار . 

ومسعته يقول مع مذاكرة بيين وبينه يف مس ئةل الكسب الواقعة يف 

عمل ال صول والالكم فقال : اي أ محد ا ن هللا أ طلعين عىل مسايق احلق 

للمخالفني من فأ ريت أ حوال أ هل ال صول لكن يغلب علينا الرداء حىت 

الفرق ، وهذه مس ئةل متصةل ابذلوق اليمكل التعبري عهنا حبقيقة احلق فهيا 

ال يف ادلار الآخرة ، وادع   ال به ، وقد قال جامعة : من اليمكل العمل هبا ا  ا 

أ انس مهنم أ هنم حققوها ومل يظهر لنا ذكل ، ل ن أ مور اذلوق الحتيط هبا 

بد أ ن يقع يف غلط . ومن مجةل ذكل العبارة ، ومن أ راد التعبري عهنا ال

مس ئةل اال مام الغزايل : مايف اال ماكن أ بدع مما اكن ، وقد تلكم عىل هذه 
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املس ئةل يف كتاب الفصول العلمية وال صول احلمكية اذلي أ ظهره قريبا ، 

وأ مرين بتبييضه واستبق  املسودة عندي ، واكن ا ظهاره لسبب طليب هل 

ليه يف خطب  ة الكتاب املذكور . انهتى  . يف ذكل كام أ شار ا 

) قلت ( ومعىن قول جحة اال سالم : مايف اال ماكن أ بدع مما اكن ، 

ن اكن ما غري النافية ويه املوصوةل اليت تأ يت مبعىن اذلي يعين اذلي يف  ا 

} يس ئهل من يف السموات اال ماكن لتكوين هللا أ بدع مما اكن فواحض الربهان ، 

وال رض لك يوم هو يف شأ ن {
1
ن اكنت ما يه النافية اليت مبعىن ليس فال و   ا 

خيف  أ هنا ابملقصود غريوافية ، وعندان يف هذا الكم قدأ رشان ا ىل اال شارة 

ليه يف ادليوان املسم  ) قالئد احلسان وفرائد اللسان ( يف القصيدة اليت  ا 

 أ ولها : 

نسان  صقع احلناش لها لبابة سامــــــــع  من خــــدرها والبغض لال 

 أ ن قلنا :  ا ىل

 يف يد غري  قول عن لقمـــــــان  واعمل بأ نك مثل غري  اكئـــــــــن

 حمك احلكمي حمري ال ذهــــــــــان  أ نشأ   يف مالست تعمل حمكـــــه

 كن غــــــري هذا اكن مك من اكن  لو قال كن للكون يف تكوينــــــه
 دته بنواظر ال عيان شاهــــــــــــ  أ جعب وأ غرب يف الوجود من اذلي

ن حاهل غـــــــــ  ــو كــــل يوم اكئن يف شأ نـهــــ  ــــــــزالنا فدليلناا 

رجعنا ا ىل نقل الكم احلبيب أ محد بن زين يف مناقب ش يخنا 

احلداد الزين قال : واكن يف العلوم واملعارف واحلقائق البحر اذلي الساحل 
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م واال ميان واال حسان ، وهو اجملدد هل ، بلغ رتبة اال جهتاد يف علوم اال سال

يف هذه العلوم ل هل هذا الزمان ؛ وذكل ظاهر من حيث طريق الظاهر 

اجليل ، ومن حيث طريق الباطن يعرفه أ هل املقام العيل . وقد نقل اال مام 

الشعراوي عن الش يخ ابن عريب أ ن الساكل يبلغ من طريق الباطن رتبة 

سأ لت ش يخنا املذكور عن قول  اال جهتاد وهو بعد يف السلو  . وقد

ن ادلاعي ا ىل هللا ال يمكل يف ذكل حىت يبلغ رتبة اال جهتاد ،  بعضهم : ا 

قال هو كذكل لكن ليس رشط اال جهتاد يف مجيع العلوم بل يف العلوم 

املقصودة ابذلات يف السلو  يف رصاط احلي القيوم . ومسعته يقول : مل 

ثنني : و  ال ا  احد ابلهجرين تلكم عىل خاطري ياكشفين برصحي املاكشفة ا 

وواحد ابملدينة املرشفة أ وقال مبكة ؛ داءين يف جامعة من علامء تكل 

ال ماكن يسأ لوين عن مذهيب فأ ردت أ ن أ قول هلم : مذهيب الكتاب والس نة 

لكن حصلت حماذرة خوفا علهيم من اال ناكر ، فقلت هلم مذهيب شافعي ، 

 نفسك ؛ بل مذهبك الكتاب فقام ردل وقال يل لــم لـم تقل اذلي يف

شارة أ نه جمهتد المقدل .   والس نة . انهتى  . وهذه ا 

ذا حصلت مذاكرة يف يشء من املسائل   وكثريا مامسعته يقول : ا 

دريس ؛ وعندان فهيا رأ ي أآخر  لكن المتسك مبذهب اال مام محمد بن ا 

قامة  الشافعي جزاه هللا عنا خريا اكف . وسأ هل ردل وأ ان دالس عن ا 

مام الشافعي واستشاره امجل عة ببدل مل جتمتع فهيا رشوطها عىل مذهب اال 

الردل يف أ ن يصلوا امجلعة مث الظهر ؟ فقال حسن جيمتع لمك العمل 

ابملذهبني ، فقال ماتقولون أ نمت يف ذكل ؟ فقال أ ما اذلي عندان يش أآخر 
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الهذا والهذا لواكنوا يتبعونه ذلكرانه ؛ لكن يف مذهب اال مام الشافعي 

 كفاية . 

) قلت ( ووددت خبط من قال وددت خبط أ محد احلساوي 

ماصورته : قال سأ لت احلبيب عن هذا اذلي يراه هو فقال  : أ ن تصىل 

ن مل تصح يف املذهب وهو قول فيه  امجلعة ولو بعدد دون ال ربعني وا 

هنا تصىل يف أ ماكن متعددة يف بدل واحد بال حادة  والترت  ابللكية ، وأ ما ا 

ن عمل س بق واحدة فهىي الصحيحة وغريها ابطةل . فال نق ول به ؛ بل ا 

 انهتى  . 

رجعنا ا ىل الكم س يدان أ محد بن زين قال : ومن دلس معه ومسع 

الكمه عرف ذكل . واكن يتلكم عىل مقاالت العلامء وأ حوال ال ولياء 

ويبدي ما فهيا من صواب وغريه ، ويتلكم بذكل يف ادلرس كثريا ويورد 

م أ اكبر العلامء وجييب عام عنه جواب ويرد مافيه من خطاء مايرد عىل الك

ويصوب مارأ ى فيه من صواب ، ويتلكم عىل ال حاديث النبوية ابلالكم 

احلسن العجاب مما اليودد يف كتاب ، وكذا الآايت القرءانية من حيث 

العلوم الظاهرة والفهوم الدلنية مما تقر به العيون ، واليقع يف ال فاكر 

ن من الرس املصون والعمل املضنون به عىل أ هل العقول والظنون . والظنو

وأ ما الكمه يف احلقائق احلقية والعلوم العرفية ؛ فالروض الآنف واجلنان 

هذه ال زمان . وابمجلةل فعلومه مس متدة من  االعلية ، لكن قل الكمه فهي

ن تنفد لكامت } قل لواكن البحر مدادا للكامت ريب لنفد البحر قبل أ  لكامت هللا 
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ريب ولو جئنا مبثهل مددا {
1
ونسأ ل هللا تعاىل أ ن ميتعنا واملسلمني هبذا الكزن  

 العظمي ؛ الس يد الكرمي يف عافية أآمني 

كثري الرب  واكن ريض هللا عنه يف اجلود والسخاء ليس هل مان ؛

واال حسان ، عدمي النظري يف تفقد القرابة وال حصاب واجلريان ، اليدخل 

ال وخيرده يف هذه املواضع من قريب وشاسع ، عليه يش ء من الفتوح ا 

ختصاصه هبا من مرسلها يس تعملها  ن ال ش ياء اليت تأ تيه عىل قصد ا  حىت ا 

مدة مث يعطهيا ملن شاء اكلكسوات املرسةل ، ولهذا اكن يلبس اللباس 

الفاخر عىل هذه النية وحنوها من النيات الصاحلة ، ومن اكن مثهل اليبايل 

ذا اقرتنت مبثل هذه النيات من بلوغ مبا ل  بس والينقصه مالبس ، فكيف ا 

هدائه ملن ينتفع به  نية املرسل فامي أ رسهل عىل قصده مث التصدق به أ و ا 

لباس لبسه ، وعدم حضور نية صاحلة يف بيعه أ وطرحه من غري  ويتبار  اب 

 لبس هل ، فا ن ذكل مما يقل أ وتعدم فيه النية الصاحلة . 

ب أ محد بن زين نفع هللا به : وحبمد هللا فهذا الس يد مث قال احلبي

العظمي مثل الشمس الشارقة يف حضوة الهنار من غري حساب والغبار ، يف 

تباعه جلده املصطف  اخملتار صىل هللا عليه وأ هل وسمل ، والجيد املعرتض  ا 

راحئة والعادة فيه ذرة مما يقتيض اال عرتاض ؛ واليشم منه اليف عبادة 

ج وال اال خنفاض ، فهو ريض هللا عنه من نعم هللا العظمية اال عودا

ومناهجه املس تقمية وأ بواب جنانه النعمية ، وأ هل هذا الزمان ليسوا شاكرين 

ال ابهلل العزيز احلكمي .   والسالكني والطالبني ، فالحول والقوة ا 
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وأ ما اجملاهدة والعبادة فهو مقدم فرساهنا وهبلوان أ قراهنا ، مل يعرف 

صىل صالة امخلس منفردا واليف غري أ ول الوقت ، والاس تعجل يف  أ نه

ايه يف زايرة  صالته واليرت  قيام الليل ، واكن أ كةر ما رأ يته يف حصبيت ا 

نيب هللا هود عليه السالم يصيل ثالثة عرش ركعة ويطوهيا مع كامل حضور 

دامة ترضع واس تغفار  س تاكنة وخضوع ، وا  ومتام فهم وخشوع ، وحسن ا 

وع ، ويطيل ادلعاء عقب لك ركعتني مع سؤال الرمحة واال س تعاذة ورج

من العذاب كام نقل من صالة النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل . ويقوم من 

الليل النصف ال خري أ وثلثه أ وأ دىن أ وأ كةر من ذكل ويفعل قهوة بن مليحة 

 من ، واكن خيرج مما حيصل هل من غةل ماهل مخسا للفقراء واملساكني وغريمه

الزاكة ، ومخسا يقسمه يف أ ل ابعلوي من قرابة وأ حصاب وفقراء ، واكن 

الينفك عن بيته الضيفان وال السوال 
1

حىت بعض يوم ، واكن عظمي 

حسان ،  كرام للسلف الصاحل للصحابة ومن تبعهم اب  اال حرتام والتبجيل واال 

  . ول هل البيت املطهرين من ال دران ،كثري الرمحة والشفقة ابملسلمني

وبلغين عن الس يد العارف معر ابن عبد الرمحن العطاس أ نه اكن 

يقول : الس يد عبد هللا احلداد ثوب طوي ونرش ل هل هذا الزمان ، وهو 

من القرن الرابع . وقال يل بعض املتعلقني بش يخنا الصادقني ملا ذكرت قول 

لكن الس يد معر العطاس هل قال : لوال ال دب لقلنا من القرن ال ول ، و 

نقول حنن من القرن الثاين . انهتى  . وبني الكم الس يد معر والكم ش يخنا 

زائد عىل ثالثني س نة فليعمل . واكن ريض هللا عنه شديد اال هامتم مبا 

                                                           

1
 السوال : بتشديد الواو املتسولني  



 364 

يصلح املسلمني يف معاشهم ومعادمه ، سلمي الصدر هلم قوي الصرب علهيم 

احلمل لني اجلانب خمفوض اجلناح سهل ال خالق واسع اال حامتل مكني 

ليه ، وهل مع  معامل ابلعمل ، خليق اجملالسة يظن دليسه أ نه أ حب الناس ا 

ذكل هيبة عظمية يف القلوب حىت أ نه يف بعض ال حوال ياكد ينفطر قلب 

ذا نزل يف  جمالسه من الهيبة ال ليشء يظهر منه ولكن هيبة الوالية ، وا 

 غريه . بعض ال حوال جملالسه حيصل هل أ نس الياكد حيصل مع جمالسة 

واكن ريض هللا وزاده من لك خري أآمني عند حدوث احلوادث 

املزجعة جبال راس يا الياكد يظهر عليه أ ثر ، فهذا يف احلوادث اخلاردة ، 

وكذكل اكن يف غاية المتكني عند طروق ال حوال الباطنة فال حتركه رايح 

احلوادث وال هوال ، والتس تفزه طوارق ال حوال ، لثبوت أ صل جشرة 

ينه وعلو أ مره يف فروع عرفانه ومتكينه . ومدحه جامعة من أ هل الفضل يق 

يل ساكن احلأ محدمن حرضموت والمين واحلرمني وغريها ، مهنم الش يخ 

دده ، والس يد اجلليل ال كرم عبد الرمحن بن عيل بن معر ، ومما قلت فيه 

ن اكنت ركيكة خللو منش  ا عن حتقيق فن ون قصيدة ها أ ان أ ثبهتا هاهنا وا 

 الشعر وال دب ، ل هنا هبذه النبذة أ نسب ، ويه هذه : 

 عطــــــفا عىل دنف مريض جهرا  اي من هبم هام الفـــــؤاد صبابة

 راــمن بعدمك عدم التسيل والكــــ  حشيت جواحنه عنا وتلكـــــفا

 التقطعوا من قد غـــــــــدا متحريا  ابهلل عودوا واسعدوا بوصالمك

آه عىل تكل   من مي جنـــــد هل لعيين أ ن ترى  املرابع والربــــــــــا أ

 ا عدمت تصرباـشوقا لها شوقــــــ  قاـلهفي عىل غزالن حاجر والن
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 اهراـوموانع يل ابطنا أ وظــــــــــــــ  أ رجوا وصاهلم ومك من عائـــــق

ليمك انظــــــــــ  ايعرب جند رحــــــــــــمة ملتمي  راـــــمتعوق عنمك ا 

 خفض عليك وخل عليك تضجرا  خل التغزل وانطرح بفناهئــــــم 

ــ   وراـش يخ الش يوخ اجملتىب قطب ال  ــناـ واسأ ل بس يدان اال مام غياث

 بغياثه فهـــــــــــــو الغياث بال مرا  ــــمدـغوث أ غاث هللا أ مة أ حـ

 د رسىــــوختص ابل رسار فمين ق  فالزم ثرى أ قدامه تعط  املــــىن 

ــ   ذراــصارت به علياء يف أ عىل الـــ  نا اليت مامثلهاــ واطلبه يف الغــ

 يف دردات الواصلني الكــــــبــــرا  ـداد ل عىل رتبةـــأ عين به احلــــ

 رىـلكنه ذلوي العامية اليـــــــــــــ  بوا ل هــــــــهلـ هو أ ي نور قد ت 

ــ ــ هللا أ كرب نوره يف عــ   خيف  عىل أ هل القطيعة والـــــمرا  بده ـــــــ

 ويصد عنه الناكبون القـــــــــــهقرا  ـل العم  ـــيأ بأ ه أ ن يظهره ل هـــ

 أ كــــــرم به من س يد ساد الورى  هذا الويل احلداد أ وحد عصـره

 ومن التحقق ابلعبـــــــــودة أ شهرا  ـهــفاال مس عبد هللا مشهور بــــ

 عن شأ وه مك سايم قــــــــد قرصا  ـهــ أ حوال لــــــعدم املثيل بلك

 متعبد ليس الةراي اكلــــــــــــــةرى  اـــما العبد عبد هللا جمعوال مكــــ

 عول عليه وخل من يلـــــوي ورا  الـــــهذا خفار الفخر يف أ فق الع

 ــــــعراميسك بعروته الوثيقة يف ال  ابهـــايسعد من يلزم فناء أ عتــــــ

 را اليسرتاـنور اخلصوص ظاهـــــ  يشدد به أ يدي الظنني مشاهدا

ــ  ــ يسقيه أ لبان احلقيقة حالــــ  عن ثــــدي أ رسار الرشيعة ظاهرا  باـــ

 أ حيا  به من دينه مك داثـــــــــــــرا  يداـــ هللا يبقي للــــــــــــــربية س 

ــ  آتت ثــــــــــمرا  ةتــ أ حيا به احلي قلواب ميـــــــــ  قامت به أ صال وأ
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 بتحقق ومحمـــــــــــــــــدي عنرصا  ـهـــومحمدي هديه وطريقــــــــــــ

 عند املعارف واحلقائق يـــــــمطرا  ـهـــومؤيد ابلقدس يف نطق لـــــ

ــ   يونة عن ذي اجلهاةل والــــمراـــ مص   ـياــ مبذوةل يف أ هلها بذل احلــــ

ن تلق  ومحمد الغـــــــــــــــــــزايل املش هترا  مدـــــــه تلق  الفقيه حمــــا 

 والعيدروس القطب رسا قد رسا  تىبــــ والش يخ سقاف العــــال اجمل 

 فالرس فرد والتكـــــــــــــةر مظهرا  ـد ــال غرو أ ن جيمع الك واحـــــ

  جوف الفرافالصيد لك الصيد يف  ايطالبا صيد السلو  عىل اذلي 

 مراـوسع امجليع بفضهل واغتــــــــــــ  مث الصالة مع السالم عىل اذلي

ماهمم ــــخري ال انم محمــــــــ  خـــــــــرية رب اخللق ممن قد برا  ـــد وا 

 يف لك يشء فهو يف أ عىل اذلرى  ني أ عياهنمـــقلب الوجود ونور ع

 راـ  املضاجع والكــــــــأ وقانت تر   ماصفت ال قدام يف غسق ادلدا

 ىرش والتابعني لـــــــــهم وما برق   دىـــــوال ل وال حصاب أ عالم اله

مث قال : وقد س ئل ش يخنا املرتمج هل يعين س يدان عبد هللا احلداد 

ان قد لقينا وأ خذان عن خلق كثري  عمل ا  عن مشاخئه ومن أ خذ عنه فقال : ا 

علوي وغريمه ممن أ دركناه برتمي وهجة وجامعة يطول عددمه من السادة أ ل اب

حرضموت ونواحهيا ، وممن لقيناه يف حال سفران للحج ابحلرمني الرشفني 

وابلمين ، والظاهر أ ان لو عددانمه رمبا يزيد عددمه عىل املائة من بني عامل 

عارف وأ خ ، ونذكر شيئا يسريا من ذكل عىل سبيل اال جامل : فاعمل أ ان قد 

ش تغاال معتربا يف أ خذان العمل الظاه ر عن جامعة من أ ههل واش تغلنا علهيم ا 

أ وقات صاحلة ذلكل ، مث أ خذان علوم الطريقة عن جامعة من أ هلها من بني 

ظاهر وخامل ؛ واكنوا من البقااي يف ذكل الزمان وقد صاروا ا ىل هللا تعاىل 



 367 

أ عين أ هل الطريقة الس يد الصويف املالميت  وادلار الآخرة ، مفن أ دلهم

ل ابن عبد الرمحن ابن محمد بن عقيل السقاف ابعلوي وترددان عليه عقي

وأ خذان عنه ولبس نا منه اخلرقة الرشيفة . مث قال احلبيب أ محد بن زين 

لبايس أ نه مل يلبس أ حدا غريي . ولقينا الس يد  احلبيش وذكر يل عند ا 

القدوة اجلامع أ اببكر ابن الس يد القدوة عبد الرمحن بن شهاب ، والس يد 

لصويف عبد الرمحن ابن ش يخ موىل عيديد وودله ، والس يد اجملذوب ا

العارف ابهلل ش يخ ابن عبدالرمحن ، والس يد اجملذوب العارف ابهلل معر 

بن أ محد الهادي ابن شهاب ابعلوي ، والس يد اجملذوب املالميت سهل بن 

أ محد ابحسن احلدييل ابعلوي ، والس يد الفاضل العارف ابهلل احملقق معر 

جمتعنا به مرارا وأ خذان عنه اب ن عبد الرمحن العطاس صاحب حريضة ؛ ا 

لباس اخلرقة ، وأ خذان عن الس يد  أ خذا اتما طريقة اذلكر واملصاحفة وا 

املشهور العارف ابهلل محمد بن علوي ابعلوي نزيل مكة املرشفة وذكل 

ا ، ابملاكتبة واملراسةل ومل جنمتع به ظاهرا ؛ وقد لبس نا منه ابملاكتبة أ يض

رمحهم هللا امجليع ونفعنا هبم وأ عاد علينا من براكهتم وأ رسارمه وعىل اكفة 

 املسلمني . 

) قلت ( وقد بلغنا أ ن س يدان وش يخنا احلبيب عبد هللا ابن علوي 

بتداء أ مره يف سلو  طريق القوم يس متد  احلداد املذكور اكن يف أ ول ا 

د منه ويلمتس ويلمتس ويطلب من اللك ؛ فصار يف هنايته اللك يس مت

ويطلب ، وهذا معىن قول الش يخ ابن العباس ريض هللا عهنام : ذللت 

 طالبا فعززت مطلواب . انهتى  . 
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رجعنا ا ىل ماكنا بصدده من النقل املذكور : قال س يدي الش يخ 

نهتى  ما  الشهاب أ محد بن زين احلبيش بعد أ ن ذكر ماتقدم نقهل عنه ، ا 

 أ ردان من الكمه نفع هللا به . 

ه ورفع خرقهتم وتفاصيل مناجههم وسلسةل خيما ذكر أ سانيد مشافأ  

ال  ىل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل فال يسعه ا  تصاهلم مبن أ خذوا عنه ا  ا 

كتاب مس تقل ، وقد ذكرت يف هذه النبذة ش يخه الس يد محمد بن علوي 

وبعض من أ خذ عهنم ، وأ شهرمه الس يد عبد هللا بن عيل صاحب الوهط 

الس يد ش يخ بن عبد هللا صاحب العقد النبوي عن وادله ، وهو أ خذ عن 

ووادله أ خذ عن معه الش يخ أ يب بكر العيدروس العدين ؛ وأ سانيده يعين 

العدين مشهورة يف كتابه اجلزؤ اللطيف ، وكذا أ خذ الش يخ الس يد عبد 

هللا صاحب الوهط عن الس يد معر ابن عبد هللا العيدروس صاحب 

دله أ خذ عن وادله علوي بأ خذ علوي عن معه عدن وهو عن وادله ، ووا

الش يخ أ يب بكر العيدروس العدين . وأ ما الس يد الصويف عقيل ابن عبد 

الرمحن فأ خذ عن وادله العارف عبد الرمحن ، ووادله أ خذ عن أ وحد زمانه 

الس يد الش يخ أ محد بن علوي ابحجدب بأ خذه عن الس يد العارف معر 

عيل عن وادله الش يخ عيل بن أ يب  ابشيبان عن الش يخ عبد الرمحن بن

بكر ومعه الش يخ عبد هللا بن أ يب بكر العيدروس ، وكذكل الش يخ 

أ بوبكر العدين أ خذ عن وادله ومعه . وأ سانيد الش يخ عيل ابن أ يب بكر 

مذكورة يف كتاب الربقة ، والش يخ عيل أ خذعن أ خيه العيدروس ، وقد 

ما الس يد الش يخ معر ذكرت شيئا من ترامج املذكورين ومشاخئهم . وأ  

العطاس فأ خذ عن الش يخ احلسني ، والش يخ احلسني عن وادله الش يخ 
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الكبري أ يب بكر بن سامل صاحب عينات ، وهو أ خذ عن الس يد معر 

ابشيبان وجامعة من تكل الطبقة . وقد تقدم س ند س يدان معر ابشيبان 

 هنا  . 

ذكرت مث قال س يدان الش يخ الشهاب أ محد بن زين احلبيش : وقد 

يف قصيدة يل س ندا خمترصا من أ سانيد ش يخنا مرفوعا ا ىل النيب صىل هللا 

عليه وأ هل وسمل مث ا ىل هللا تعاىل وتقدس ، وأ وقفت ش يخنا عىل القصيدة 

املذكورة ويه غري اتمة ؛ فمتمها وخمتها ، وها أ ان أ ذكرها ترباك بذكرمه فهيا 

 ويه هذه : 

لب  ــقاــــــلبست حبمد هللا لبسا حمق  اس من قطب دورهــمع اال ذن يف اال 

 عن العــــارف ادلاعي بنجد وغوره  لبست لباس القوم صوفية الورى

 داد ش يخ عصورهبه احلــــعنيت   أ يب احلسن البحر احمليط بعلمهم

 ز عىل احمليص كتاب سطورهـــيع  هل يف لباس القوم طرق عـديدة

 ال دانب طورهه ينهتج من مـــــب  ــــرراــــولكنين أ ذكر هنجا حمــــــ

 ــني ومبسوط نورهبلبس وتلقــــــ  فعن معر العطاس موصول يــده

 ـوة رس واجامتع حبورهـوخلـــــــــ  ـرــــوتشبيك أ يد مع صفاء تذكــ

 رم من قد غين بظهورهنزيل احلـــ  دـــــكذا  عن الش يخ اال مام محم

 ورهــن أ يب بكر املغيث لفحسني اب  وأ خذهام عن ش يخ عرص بقطره

مام دهورهـــأ بيه أ يب بكـــــــــــ  انهـــوأ خذ حسني عن فريد زمـــ  ر ا 

 ـــة دين حميني دثورهـأ مئــــــــــــــــ  ادةـــــر لبس واتصال بسـوللفخــ

 شهاب الس نا احلبيش بفخر خفوره  دانـــــنعم ولنا أ يد بوصةل جـــــــ
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ــ   د بوجودمهمع أ مقار عرص قد سع  بدورهـ فطاب زمان قد مكل بـــــ

 معر ابن أ يب شيبان حبر حبـــــوره  رمهـــمفن سادة العرص املقدم ذك

 دان وادلين حايم عذورهوجيه الــــ  عن الس يد املشهور أ وحد عرصه

 أ بيه أ يب بكر العـــــــــــيل بظهوره  وأ خذ الوجيه الرس عن فرد وقـته

مام الق  أ خيه عفيف الـــدين ماسك سوره  وم قطب مدارمهأ خذ عن ا 

 امة دين احلق جميل عسورهدعــــ  رتـلباسه عن الرضغام حمضار هم

 حظي ابنهتا  احلجب عند حضوره  رهـــوصنوه أ يب بكر امللقب بسك

مام ل هل هللا درب بــــــــــروره  وأ خذ معر والفخر عن رس وادل  ا 
 ورهـعيل اذلرى حميي املوات بصـــ  ورىوثيق العرى وارث رس أ رشف ال

 ثبت عن جامل ادلين بدر شهـوره  وأ عين به السقاف من اكن لبسه

ــ   دـــــعرف ابدلويلـــــــة امجلال محم  هر داعي ادلنيا فطن بغرورهـ قـــــ

 ـوي صدورهـومع هل ابين علــــــــــ  أ خذ يف طريق هللا عن رس وادل

ــ مانـ عيل وعبد هللا ش يخي ز  مامني صديقني من أ هل نــــ  همــ  ـورها 

آنــــ  يورهمسي علوي الوقت ال مسه غــــ   ه وأ خذهام عن ش يخ أ ش ياخ أ

 فقيه الورى يسم  بـــــمر دهوره   أ خذ لبسه عن عني أ عيان رسمه

مام دلين هللا مشس طريقــ  فة رسول هللا جميل رسورهـخليــــ  ـهـــــا 

ــ   ين محمداأ يب السادة ال قطاب أ ع  بورهـ أ خذ عن أ بيه فارتق  بعـــــــ

 وفاح الشذا والعــرف عند نشوره  ـالــــا ىل رس أ رسار النبوة واصـــ
 دن نورهــــنيب رسول هللا معـــــــ  أ اب عن أ ب حىت اال مامني س بطي الــ

 وبنت النيب الطاهره بطهـــــــــوره  وقد وصال ابملرتىض فيصل القضا

 ورهـأ مــبواسطة الروح اذلي من   طف  اخملتار عن رس ربناعن املص
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 ـد عن فريد دهورهــــفقيه محمـــــــ  وثـم طريق موصل ال مامنا الـــ

لـــــــــ  شعيب أ يب مدين ابل خذ عن أ يب   ــه شكورهـيعز الصبور لال 

آخذا   عن احلجــــــة املأ مول يوم نشوره  عن ابن حزارم عن أ يب بكر أ

ــ محم ــ د الغزال ش يخ ش يوخــ مام ل هل هللا صدر حضــــــوره  ـناـــ  ا 

مام احلرمني بأ خـ  مل اجلويين مثورهــعن اجلامع العـــــ  ـذهــــأ خذ عن ا 

 ورهــعن العارف الش بيل غـريق سك  ـمـــــعن العامل امليك مؤلف قوهتــ

ــ عن الس يد املدعو هلم جبن   ق رفع س تورهبه يف طريق احلــــــ  يدمهـــ
 دورهــعن الش يخ معروف الصفي عن ك  أ خذ عن رسي السقطي عنه بأ خذه

 ورهعن العجمي املقبول بركة جــــ  تلقا عن الطايئ اذلي رفض ادلان

مام هـــــدى مستبرصا يف أ موره   عن احلسن البرصي أ حسن اتبع  ا 

 ووزيره ف ـو ي النيب املصطـــــــ  عن الس يد املأ مون حيدرة الرضــا

 ــنبوة والس بط الزيك يف شهـــوره  عيل أ يب الس بطني خمت خالفة الــ

 عن الس يد الــــهادي الهداة بنوره  ـذه ـــــولبس أ مري املؤمنني وأ خـــ

هل العاملني رسولـــــ  ا ىل اخلـــــــلق ابحلق املبني بشريه  هــــــحبيب ا 

 حيـــــــه يف ورده وصدورهعىل و   اـــــعن الروح دربيل ال مني لربن

ــ  لــــ ــ عن هللا رب العاملني ا   ـدس عن قول اجلهور وزورهتقــــ  هناـ ــ

 وفضل ومن خــــري ال انم شكوره  ـدهـــــوخص هل امحلد الكثري حبمـ

 كـــــــــــــــــرمي رحمي معنا خبيوره  ـفردــــــعيل عظمي واحد متـــــــــ

 وحسن ختــــــــام والزنول بدوره  اـــــعـفو والرضفنسأ هل التوفيق وال

ــ  ــ جبنته الفردوس مع سادة لــ  امه يف حضورهـومش يخة نلقـــــــــ  ناــ
 ا احملمود مثل غرورهوليس الرجــــ  عىس هللا نرجو هللا ماخاب من ردا
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ــ   ه ـــــومتت وصىل هللا أ زىك صالت  هدى ونصريه ـ عىل أ محد داعي الــ

 ــــطه ومسريهوأ تباعه يف حــــــــــ  هـــــــل النيب املصطف  وحصابــوأ  

 د الذ عبد مذنب بغفورهـفقـــــــــ  فر ملذنبــــوغفرانك اللهم فاغــــ

 شكورا ملن أ ر  جـــميل س توره  رـــــفس بحانك اللهم س بحان ذاك

مث قال س يدان الش يخ الشهاب أ محد بن زين احلبيش لب اللباب 

وأ لب أ ويل ال لباب اللباب ، وهبا مت الكتاب ، وامحلد اذلي هداان لهذا وما 

كنا لهنتدي لوال أ ن هداان هللا ، وصىل هللا عىل س يدان محمد النيب ال يم 

 وعىل أ هل وحصبه وسمل تسلامي كثريا .

وقال أ يضا س يدي أ محد بن زين اكن الفراغ من تسويده يوم  

مثان ومائة ه  1108ب أ ثناء س نة ال حد اخلامس من شهر رجب ال ص

 وأ لف ، جعهل هللا انفعا وخالصا لوهجه الكرمي يف عافية . 

نهتى  ما نقلته جبملته وهو ما التقطه س يدي أ محد  ) قلت ( وقد ا 

بن زين احلبيش مما ترمجه الس يد محمد شليه واذلي زاد عليه ، وهااتن 

داد املذكور مع مجةل الرتمجتان اكنتا يف حياة س يدان عبد هللا بن علوي احل

من التعاليق والتصانيف يف مناقبه مجلاعات من أ حصاب س يدي عبد هللا 

املذكور عددمه الس يد امجلال محمد ابن زين بن مسيط علوي يف كتابه 

املسم  بــ) غاية القصد واملراد ( اذلي صنفه يف مناقب س يدي عبد هللا 

هو كتاب حافل هتزت عند املذكور ، وقد أ داد فامي أ فاد وزاد وازداد ، و 

قراءته احملافل ، مجع فيه بني الفرائض والنوافل ، ونبه به لك غافل فتقبل 

عتذر لعدم ترمجته لس يدي عبد  هللا منه . وأ ما س يدي أ محد بن زين فقد ا 

ال فهو  هللا من حيث البسط واال فراد بتصنيف كتاب يف ذكل املراد ، وا 
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عتذار بقوهل يف خطبة كتابه : لكه ترمجة هل ، وقد أ شار ا ىل ذكل اال  

النفحات الرسية والنفثات ال مرية برشح القصيدة العينية لس يدي عبدهللا 

ابن علوي احلداد حيث قال : وليعمل أ نه خيطر ابلبال أ ن أ ترمج لس يدان 

وبركتنا الناظم نفع هللا به ؛ يعين س يدان عبد هللا احلداد فمل يثبت اخلاطر 

امئة ، مهنا أ ين أ ظن منه كراهة ذكل وكراهة أ صال ل ن ال عذار كثرية ق

خالصه  التطويل ، ومهنا أ ين أ عمل من أ حواهل ومعامالته مع هللا تعاىل وا 

وقوة يقينه وكشفه وثباته يف ادلين ورسوخ قدمه فيه وعلومه الباطنة 

قامته لظاهر الرشيعة وحتقق ابطنه هبا ، وعلو معارفه ابهلل  والظاهرة ، وا 

رس عيل كتابته بل رمبا يتعذر ، ويبق  مما أ عرفه أ كةر من وغري ذكل مما يتع 

ذكل بكثري ، وهذا لكه عىل قدري وعىل قدر ما أ عطاين هللا من الفهم يف 

حقائق ادلين ، وهو من غري حول مين والقوة ، وهللا أ عمل مين حبايل ، 

وأ ما عىل قدر ش يخنا فال أ عرف شيئا . مث قال : وابمجلةل فسري أ هل هذه 

ومة العينية جممتعة فيه نفع هللا به . انهتى  الكم س يدي أ محد بن زين املنظ

احلبيش نفعنا هللا به وريض عنه يف اال عتذار عن ذكر منا قب س يدان 

 .  عبدهللا احلداد وتدويهنا عىل البسط والتعداد

) قلت ( وجوابه فامي اعتذر به هو ما أ سلفناه أ وال يف خطبة هذا 

ليه متاب من هذا العتاب عىل من الشك يف الكتاب ، وأ ان أ س تغفر هللا  وا 

قطبانيته والارتياب . واكنت مدة حياة س يدي عبد هللا املذكور تسع 

ومثانون س نة دون ثالثة أ شهر ، ل نه قدس هللا روحه ودل مخلس خلت 

أ ربع وأ ربعني وأ لف كام س بق وتويف ليةل  ه1044من شهر صفر س نة 

اثنني وثالثني ومائة ه  1132س نة الثالماء لس بع خلت من شهر القعدة 



 374 

وأ لف ، وابتدأ  به املرض من أآخر شهر رمضان تكل الس نة حنو أ ربعني 

يوما ، وقد وقعت منه وقائع وتلكم بالكم يؤذن السامع بوفاته واطالعه 

عىل ذكل قبل مرضه من تكل الس نة . قال بعض من حرض وفاته ريض 

متني العظميتني اللتني داء هللا عنه من أ والده : اكن كثري التكرير لللك 

فضلهام الفاخر أآخر حديث يف البخاري مل يزل يلهج هبام وهو قوهل صىل 

هللا عليه وأ هل وسمل : لكمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف املزيان 

 حبيبتان ا ىل الرمحن س بحان هللا وحبمده س بحان هللا العظمي . 

ىل ) قلت ( ومعىن قوهل صىل هللا عليه وأ هل وسمل  : حبيبتان ا 

ليه قائلهام كام ذكره الس يوطي يف كتابه التوش يح  .   الرمحن أ ي حبيب ا 

رجعنا ا ىل ما حنن بصدده من ذكر وفاة س يدي احلبيب عبد هللا : 

ومسعت عنه أ عين اذلي حرض وفاته من أ والده قال : ملا خرجت روحه 

 وماظهر خربالزكية رأ يت ابرقة من نور واكن ذكل حنو ثلث الليل ال ول ، 

ال صباحا ، وارجتت ال رض لهول مرصعه واراتعت اخلالئق  موته ا 

وتسارعت من مجيع البدلان حلضور جنازته ، وكفن يف ثوب من الهند وقع 

ثالث لفائف ، ومل يرت  الناس شيئا من غسهل يسقط عىل ال رض ترباك 

به ، وصىل عليه الس يد اجلليل اخلليفة الوارث ابنه علوي ، وحرض 

صالة عليه خالئق التاكد حتىص حىت أ ن بعض الصاحلني من طلبة العمل ال

قال : ا ين حزرت اذلين صلوا عىل جنازته حنوا من عرشين أ لفا غري اذلين 

صلوا عىل قربه ممن اكن بعيدا من ترمي ممن مل حيرض ، ودفن غروب 

الشمس لكةرة اال زدحام عىل جنازته ، ومعل هل حلد كام فعل ابلنيب صىل 

 عليه وأ هل وسمل واكن ذكل ابلرتبة الرشيفة اجلديدة اليت معرها الس يد هللا
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الفاضل زين العابدين ابن مصطف  العيدروس ، فاكن قربه الرتايق اجملرب 

آرب ، وتنال به املطالب ، وتكشف به  تقىض به احلواجئ وتنجح به املأ

 الكرابت ، وتدفع به املرضات . 

زين احلبيش أ نه ملا زار رضحي ) قلت ( وقد قال احلبيب أ محد بن 

س يدان عبد هللا احلداد أ حسب أ نه قال أ ول زايرة هل بعد موته فتح عليه 

ا ىل } اذلين حيملون العرش ومن حوهل يس بحون حبمد رهبم { عنده بقوهل تعاىل 

} وذكل هو الفوز العظمي { قوهل
1
} ربنا اغفر لنا وال خواننا اذلين  وقوهل تعاىل 

انهتى  .  ا ىل }رءوف رحمي {  س بقوان ابال ميان {
2
 

وقال بعض الصاحلني ملا زرته رأ يت نورا ممتدا متصال بقربه 

فذهبت أ ان ومل يذهب ذكل النور ، ورماه جامعة الحيصون مبراث كثرية 

 التاكد حتىص . انهتى  . 

وهل ريض هللا عنه كرامات كبار ونفحات غزار ابلغات حد التواتر 

هنا ابلكتابة عرش معشار ، والتدخل حتت يف اال ش هتار ، الياكد حيىص م

حري اال حنصار ، نقلها عنه الكبار والصغار ، وال ذكياء وال غامر ، ونذكر مهنا 

هنا ماحيصل به اال س تدالل واال ستبصار ل ويل القلوب وال بصار ، ونضيف 

 عددها ا ىل ما مىض معنا من احلاكايت يف هذا املضامر . 

 

 

                                                           

 غافر 9 – 7اآلايت :  ـ   1
 احلشر 10اآلية :   2
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 بعد املائة { } احلكاية التاسعة واخلمسون
قال املؤلف عفا هللا عنه : أ خربين الس يد الرشيف املنور العارف  

ابهلل عبدهللا بن معر بن عبد الرمحن ابن الش يخ عقيل ابن الش يخ عبد 

الرمحن السقاف ابعلوي قال : ملا أ ردت اال ستيداع من س يدي احلبيب 

بعض الش يخ العارف ابهلل قطب زمانه عبد هللا بن علوي احلداد يف 

زايرايت هل اس تأ ذنته يف قصد احلج لبيت هللا احلرام ؛ فسأ لين عند ذكل 

هل جحجت فقلت خاطر  ، فقال تقف ، ففهمت أ نه هذا احلج الآيت يف 

هذه الس نة ، واكن ذكل يف أآخر شهر رمضان املعظم ، فرسان من بدل 

 ترمي ا ىل دوعن وعيدان الفطر هنا  مث أ مقنا عرشة أ ايم ببدل بضه مث رسان

مهنا لعرش خلت من شوال ، وركبنا من بندر املالك لعرشين فيه حنن 

والس يد الرشيف العالمة سامل ابن عبد الرمحن الاكف ابعلوي ، فيرس هللا 

س بحانه لنا ذكل السفر ، فوصلنا ا ىل مكة قبل دخول العرش مع أ ان 

خرجنا من البحر يف غالب البنادر ، وقد نقمي يف يشء مهنا اليومني 

الث وذكل بربكة قول س يدي عبد هللا احلداد يل أ وال تقف هذه والث

الس نة ، وكنت لكام رأ يت تباطينا يف الطريق رمبا ذاكرت الس يد سامل يف 

ذكل فيقول يل : أ مل يقول كل س يدان عبد هللا تقف ! فأ قول بىل ، فلهل 

 امحلد واملنة . انهتى  . 

كثرية حصلت هلم  وأ خربين الس يد عبد هللا املذكور وغريه بكرامات 

ستيفاء  مع س يدان عبد هللا احلداد يف وقائع خمتلفة الميكن حرصها وال ا 

ذكرها . وقال املؤلف أ يضا عفا هللا عنه : لقيت يف بعض ال ايم يف بدل 
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قيدون الردل املنور عيل بن معر اب لفجح ابزج ابسودان ادليين فسأ لته 

تصاهل بس يدان احلبيب عبد هللا ابن عل وي احلداد قال : كنت عن سبب ا 

يف أ ول وقيت كثري الصبوة والبداوة ؛ فلام اكن يف بعض الليايل رأ يت يف 

النوم س يدي عبدهللا بن علوي احلداد املذكور ك نه مقبال عيل وعليه نور 

يضئي ال رض مثل نور الشمس ، فلام رأ يته هربت منه ، فطلبين حىت 

ش تقت ا   ىل زايرته ؛ ومل يزل يزداد أ دركين وقبضين بيده ، مث ملا انتهبت ا 

يب الشوق املزجع حىت ددت يب العزمة أ ان وجامعة ، فرسان ا ىل هجة 

حرضموت ترمي لزايرته ، فلام كنا يف بعض الطريق لقينا ردال من فقراء 

عتناء  ن س يدي عبدهللا سأ لين عنك وعن بدل  سؤال ا  تكل اجلهة فقال ا 

كل ، مث رسان ا ىل ترمي ، فقلت ذلكل الفقري تشهد ابهلل ! فشهد عىل ذ

 وقصدان حرضته وترشفنا بزايرته ونظرته ، فلهل امحلد عىل معوم نعمته . 

 } احلكاية الستون بعد املائة {
حىك الس يد امجلال محمد بن زين بن مسيط علوي يف كتابه اذلي  

أ لفه يف مناقب س يدي عبد هللا قال : أ خربين الس يد عقيل بن عيدروس 

 معي أ خو وادلي قال : دخلت عىل س يدي احلبيب السقاف قال : أ خربين

عبدهللا ابن علوي احلداد نفع هللا به يف جامعة من السادة فوقع يل ش به 

اال ناكر من قبيل تقبيل هؤالء السادة يده ، وقلت يف نفيس أ ان أ كرب س نا 

منه فكيف أ قبل يده ، فلام صاحفه امجلاعة ومددت يدي ل صاحفه منع يده 

فأ ردت مانيا فأ ىب مث مالثا كذكل فأ ىب ؛ فعرفت أ نه كوشف  ومل ميدها يل ،

مبا خطر يل فاس تغفرت يف رسي وتبت من ذكل اال ناكر مفددت يدي 
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ل صاحفه مفد يده وصاحفين ، ريض هللا عنه ، فاطلع عىل اس تغفاري بعد 

ناكري .   ا طالعه عىل ا 

ونقل أ يضا يف الكتاب املذكور عن بعضهم أ ن س يدان عبد هللا بن 

وي احلداد قال يوما جللسائه : ماتقولون لو أ ن س يال هائال جيري وأ راد عل

بعض الناس أ ن يسد جمراه ومينعه عن منهتى  جريه بغرفات من طني 

أ يس تطيع ذكل ؟ مث قال هذا مثل من يدعو اخللق ا ىل هللا عز ودل يف 

هذا الزمان ، فبلغ ذكل الس يد اجلليل احلسني بن معر العطاس فقال : 

رب بلغ س يدان عبد هللا مقام وادلي معر ، كنت عنده يوما فقيل هل هللا أ ك

ن الس يد عبدهللا احلداد يقول جعبت للس يد معر العطاس مع انقياد أ هل  ا 

اجلهة هل كيف الجيمعهم عىل الطاعة لسهوةل ذكل عليه ، فضحك وادلي 

نه سوف يصل ا ىل مقايم هذا ،  فقال خلوا الس يد عبد هللا ومايريد ، فا 

متثال املكل املقدر الصانع  يعين فيظهر العذر املانع فيعذر ملا أ ان صانع من ا 

اذلي اليرد قضاؤه وليس لعطائه مانع . وقال الس يد محمد بعد ذكر هذه 

احلاكية : وعاش س يدي عبد هللا بعد هذا احلاكية مخسني س نة فافهم . 

ة : أ نظر وقال أ يضا الس يد اجلليل عبد الرمحن بن عيل بعد نقهل هذه احلاكي

ىل ما خص هللا به هذا الس يد العظمي من الفضل اجلس مي  أ هيا املنصف ا 

ذعان أ هل وقته هل ؛ بل قد سمل هل مجع من مشاهري مشا ه ، خيوا 

ال داهل أ وحاسد ؛ عىل أ هنم اليسعهم أ ن يظهروا فامي  واليتعاىم عن ذكل ا 

ال مزيد الثناء كام قيل :   يتعلق جبنابه العزيز ا 

 والفضل ما شهدت به ال عداء  م بفضهل حىت العداشهد ال ان    
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وحىك الس يد املذكور يف كتابه املذكور عن الس يد الرشيف محمد 

ابن ش يخ اجلفري قال : داء بعض ادلراويش ا ىل س يدان وموالان احلبيب 

ليه يف  نه اكن يل حال فسلبته والتجاء ا  عبدهللا ابن علوي احلداد ويقول ا 

ليك وأ مره أ ن حيفظ ذكل ؛ فقال ريض هللا عن ه : أ مق عندان وحاكل يرجع ا 

 قصيدة الش يخ أ محد بن علوان الميين اليت مطلعها : 

 عىل يح ال حبة ايدليل  أ ال عرج أ ضاء كل السبيل 

قال وأ حس به أ يضا أ مره أ ن يتحفظ الربدة يف مدح النيب صىل هللا 

ليه عليه وأ هل وسمل فاكن ينشدها يف حرضات س يدان حىت ذكر أ نه رد ع 

حاهل . وحىك فيه أ يضا عن الس يد احلسني بن معر بلفقيه قال : داء شاب 

مغريب لزايرة س يدان الش يخ ال كرب عبد هللا ابن علوي احلداد وهو ريض 

هللا عنه يف بيتنا فأ علمته مبجيئه فقال مروه أ ن يقف يف املسجد قليال مث 

ىل البيت وأ عطوه غداء ففعلنا ، فلام جيئنا هل اب لغداء قال ال أآلك أ طلبوه ا 

ىل أ ب الناس أ ولكمه حنو هذه ، فأ خرب س يدان بقوهل فقال  حىت أ نظر ا 

أ طلعوه وأ كب عىل قدمه يقبهل وس يدي يسأ هل من هجة املغرب وأ هلها ك نه 

يعرفهم ، مث خرج فتبعته فسأ لته من أ ين جيئت ؟ قال من بدلي بأ قىص 

طلب منه املغرب لزايرة س يدي ، واكن يل ش يخ عظمي مسكل وكنت أ  

اال ذن يف احلج فقال أ خرج لزايرة الس يد عبد هللا احلداد ابملرشق خري كل 

من كذا جحة ، ويل من بدلي ا ىل دوعن حنو س بعة أ ايم ، فعرفت أ نه من 

حنو س نة ، واكن وصوهل  أ رابب اخلطوة ، ل ن بني بدله واحلرمني مسري

 من طريق دوعن ؛ واكن ذكل أآخر العهد به . 
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د بن زين بن مسيط أ يضا عن مؤلف لعبد العظمي ونقل الس يد محم

رشاحيل قال فيه : كنت مبكة مع س يدي عبد هللا ابن علوي احلداد واكن 

وقت الهاجرة فأ مرين أ ن أ دلس عىل الباب وقال المتكن أ حدا من ادلخول 

نسان عارف مس ترت  عيل حىت أ ستيقظ واكن وقت رقود القيلوةل ، فأ ىت ا 

وسأ لين عن ردل هنا  اكن يبيع اللبان ، يف هيئة اتجر ، فسمل عيل 

فقلت هل ال أ دري فتنفس تنفس الصعداء مث اش مت وقال : ا ين أ دد رحي 

عارف من هاهنا ؟ فأ خربته بس يدي فطلب مين أ ن أ س تأ ذن هل عليه 

فامتنعت فشعر به س يدي حني لكمين فأ ذن هل يف ادلخول ، فدخل وأ ان 

اضعه ، وأ خرب س يدي أ نه من معه فرأ يت منه جعبا من أ دبه واحرتامه وتو 

بغداد وأ فىش عليه أ مره وطلب منه اال دازة واللباس فأ لبسه وأ دازه ، 

فرأ يت الردل امتالء نورا ل نه ظفر حني س بقت هل من هللا املوهبة ، فلام 

خرج طرقين حزن حني رأ يت الردل وما أ عطيه يف أ رسع وقت ، فالتفت 

ال ا يل س يدي وقال : ايعبد العظمي أ مور أ هل هللا  ومواههبم الينالها أ حد ا 

ن ش يئت تظفر وتنل  بتوفيق من هللا واال خالص هلل واجلد يف العمل ؛ ا 

مأ موكل من ذكل فاعبده يف الرس والعالنية ، وأ ما كةرة اجملالسة واخملامرة 

ن اكن صاحهبا الخييب ا ن صدق .   مع قةل العمل فال تفيد املكل وا 

عمل أ ن مؤلفات س يدي عبد  هللا احلداد املذكور ) فائدة ( ا 

املشهورة يف البالد تسعة كتب ويه : كتاب النصاحئ ادلينية والوصااي 

اال ميانية ، وكتاب ادلعوة التامة والتذكرة العامة ، وكتاب سبيل اال داكر 

حتاف  واال عتبار فامي مير عىل اال نسان وينقيض هل من ال عامر ، وكتاب ا 

احلمكية ، وكتاب رساةل  السائل ، وكتاب الفصول العلمية وال صول
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املعاونة واملظاهرة واملوازرة للراغبني من املؤمنني يف سلو  طريق الآخرة ، 

وكتاب رساةل املريد اخملصوص من ربه امحليد اجمليد ابلتأ ييد والتسديد ، 

وكتاب رساةل املذاكرة ، وكتاب اجملموع وهو كتاب دامع للماكتبات 

ش متةل عىل احلمك والفوائد واملنافع واملراشد والوصااي واللكامت ؛ والقصائد امل 

أ ربعة أ قسام لك قسم مهنا عىل حدة ملن شاء أ ن يفرده ، وأآخره ادليوان 

املسم  ابدلر املنظوم ذلوي العقول والفهوم . وقد قال بعض العارفني أ ن 

مضمون علوم س يدي عبدهللا املذكور يف مؤلفاته ، ومضمون حاهل فامي 

  ابمجليع . نظمه من شعره نفع هللا

ومن الكمه ريض هللا عنه : هللا هللا يف العبادة ابلظاهر والعبودية 

ابلباطن تنال العبودة من موال  . قلت : ومعىن العبودة هو أ ن يكون 

اال نسان من خواص العبيد ملواله تعاىل فيتواله فمين تواله ، والعبودة يه 

لهيا بقوهل تعاىل  } لرنيه من ا ىل أ ن قال  ده {} س بحان اذلي أ رسى بعباملشار ا 

آايتنا { أ
1
} ا ن عبادي ليس كل علهيم سلطان {وقوهل تعاىل  

2
} مث أ ورثنا وقوهل  

الكتاب اذلين اصطفينا من عبادان {
3
انهتى  . وقال لبعضهم : التنقطع منا وال  

من قيدون وال من الرابط وال من بضه . وقال : كونوا هلل وابهلل ومع هللا 

 بحانه . يكون لمك كذكل س  

                                                           

1
 اال رساء 1الآية :   
2
 احلجر  42الآية :   
3
 فاطر 32الآية :   
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ومن مجةل كتاب كتبه احلبيب عبد هللا احلداد املذكور جوااب 

لتلميذه ش يخنا وس يدان احلبيب أ محد بن زين احلبيش حني شىك عليه أ ذى 

وصهل من بعض الناس فقال يف جوابه : ماهنا  كبري أ مر والناس كام تعمل 

وترى وعىل ماهو أ كرب من ذكل وأ نكر ، ينطوون ويضمرون فاتق مابدأ  

ة عند امهنم وما خفي من فتهنم ورشورمه ابلرفق واللطف وحسن املدار 

املالبسة ، واغتمن العافية اليت يه أ وسع ال ش ياء  والسكون من أ فضل 

أ جزاهئا كام يقال ، والسكون عافية ، والتأ خذ بيشء وال يف يشء أ ي 

حياش القلوب ممن اليتقي عارا والانرا  يشء اكن يوءول ا ىل حتريك الطباع وا 

ال من رمح هللا وقليل مامه ، فالتغالب  ، وعامة أ هل الزمان كذكل ا 

والتزامح والتنازع والختامص ، واعمل أ ان أآخذون هبذا املأ خذ يف حملنا ومع 

أ حصابنا وهو أ طيب من حملمك وأ طهر وأ كةر خريا وأ ظهر ، ولوالذكل 

 هل لتحر  علينا من رشورمه وفتهنم ما تضيق به الصدور وال ماكن ، ويزنجع

ظاهر وابطن ، فامسع والجتوب واقبل النصيحة عفوا ممن قامت عليه غالية 

 ، وخذها لهذه وغريها والسالم . 

وأ ما ما اش هتر عنه من ال وراد صباحا ومساء واذلي حفظ عنه 

من ذكل واش هتر وشاع عنه يف سائر البالد وانترش فهىي أ ربعة : ال ول 

أ ذاكر املساء والصباح ؛ وأ دعية  مهنا املسم  مفتاح السعادة والفالح يف

تنسب ل هل الفضل والصالح . والثانية : النبذة الصغرى يف أ ذاكر 

ليه ؛  الصباح واملساء ؛ وهذه النبذة حيفظها مجيع أ حصابه وأ كةر املنسوبني ا 

واليت قبلها حيفظها مجةل من خواص أ حصابه . والثالث حزب احلفظ 

ال يوم امجلعة واال ثنني ؛ وهذا  والنرص املرتب بعد صالة الفجر لك يوم ا 
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حيفظه أ كةر  أ حصابه ريض هللا عنه ، وهذه الثالثة موجودة مشهورة 

يرادها هنا ملا الخيف  . وأ ما الرابع فهو راتبه املشهور املعروف  فالنطول اب 

املذكور بعد صالة العشاء ال خرية يرتبه لك ليةل يف ماكنه مع من حرض 

يف شهل ؛ عند مجيع أ هل ادلهر من أ ههل ، ابجلهر عىل الصفة املشهورة 

وقد أ حببنا ذكره هنا ترباك به وتنويرا للكتاب وهدية ملن يرغب يف نقهل من 

 ال حصاب وهو هذا : 

ىل أآخر السورة ويقول :        آمن الرسول ا  آية الكريس وأ  أ ن يقرأ  الفاحتة وأ

هل ا ال هللا وحده الرشيك هل هل املكل وهل امحلد ؛ حييي ومي  يت وهو عىل ال ا 

 لك يشء قدير ) ثالما ( 

هل ا ال هللا وهللا أ كرب ) ثالما (   س بحان هللا وامحلد هلل وال ا 

 س بحان هللا وحبمده س بحان هللا العظمي ) ثالما ( 

نك أ نت التواب الرحمي ) ثالما (   ربنا اغفرلنا وتب علينا ا 

 اللهم صل عىل محمد اللهم صل عليه وسمل ) ثالما ( 

 ت هللا التامات من رش ماخلق ) ثالما ( أ عوذ بلكام

بسم هللا اذلي اليرض مع ا مسه يشء يف ال رض وال يف السامء وهو السميع 

 العلمي ) ثالما (

 رضينا ابهلل راب وابال سالم دينا ومبحمد نبيا ) ثالما ( 

 بسم هللا وامحلد هلل واخلري والرش مبشيئة هللا ) ثالما ( 

آمنا ابهلل واليوم الآخر   تبنا ا ىل هللا ابطن وظاهر ) ثالما ( أ

 ايربنا وأ عف عنا وامح اذلي اكن منا ) ثالما ( 

كرام أ متنا عىل دين اال سالم ) س بعا (   ايذا اجلالل واال 
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 ايقوي ايمتني أ كف رش الظاملني ) ثالما ( 

 أ صلح هللا أ مور املسلمني رصف هللا رش املؤذيني ) ثالما ( 

 ايمسيع ايبصري ايلطيف ايخبري ) ثالما (  ايعيل ايكبري ايعلمي ايقدير

 ايفارج اهلم اياكشف الغم اي من لعبده يغفر ويرمح ) ثالما ( 

 نس تغفر هللا رب الربااي نس تغفر هللا من اخلطااي ) أ ربعا ( 

هل ا ال هللا ) مائة أ ومخسني أ و مخسا وعرشين (   مث يقول : ال ا 

ن بلغ اجلالةل ا ىل ال    لف اكن أ حسن ، قال صاحب الراتب : وا 

والبد أ ن يظهر هل يشء من امللكوت . قال انقل هذا وهو الس يد محمد بن 

زين بن مسيط علوي : وقد جرب ذكل بعض أ حصابنا وكرره مرارا فذكر أ نه 

 ظهر هل يشء من ذكل . 

ذا فرغ من العدد املذكور فليقل : محمد رسول هللا صىل هللا عليه   فا 

 عن أ هل بيته املطهرين وأ حصابه وأ هل وسمل ورشف وكرم وريض هللا

حسان ا ىل يوم ادلين .    املهتدين ، والتابعني  هلم اب 

مث يقرأ  سورة اال خالص ثالما واملعوذتني مرة مرة ، مث يقرأ  الفاحتة  

لس يدان الفقيه املقدم محمد بن عيل ابعلوي واكفة السادة أ ل ابعلوي ، مث 

ة لصاحب الراتب ، مث فاحتة رابعة الفاحتة مجليع ساداتنا الصوفية ، مث الفاحت

ذا فرغ منه يدعو مبا أ راد من خري  ا ىل النيب صىل هللا عليه وأ هل وسمل . فا 

ان نسأ كل رضا  واجلنة ونعوذبك من  ادلنيا والآخرة مث يقول : اللهم ا 

 خسطك والنار ) ثالما ( 

ذا بلغ قوهل :   ) قلت ( ووقع عندي أ نه ينبغي لقارئ هذا الراتب ا 

نك أ نت التواب الرحمي ؛ أ ن يقول : ربنا اغفرلنا رب اغف رلنا وتب علينا ا 
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بنون امجلع ليناسب اغفرلنا وتب علينا ، وهللا أ عمل . وهبذا داء القرءان  

} ربنا الآية . وقوهل تعاىل  } ربنا اغفر لنا وال خواننا {كثريا مثل قوهل تعاىل 

 وغري ذكل فافهم وهللا أ عمل .  التواخذان {

لس يد محمد ابن زين بن مسيط أ يضا عن س يدي عبد هللا انه ونقل ا 

ن راتبنا هذا حيرس البدل اليت يقرأ  فهيا . قال : ووددت  اكن يقول : ا 

مكتواب عليه ماصورته : هذا الراتب مبار  مما فتح هللا به عىل عبده 

امللتجي ا ىل مح  عزه وحرم حرضته عبد هللا ابن علوي احلداد ، واكن 

حدى وس بعني وأ لف . قال  ه1071ليايل رمضان س نة  وروده يف بعض ا 

: وقال س يدان وموالان صاحب الراتب الرايق أ عىل املراتب عبد هللا ابن 

علوي احلداد ريض هللا عنه سأ ل منا الراتب ردل اكن يقرأ  علينا من بين 

املعروفة من نوايح  موحشسعد يقال هل عامر ، قال فأ قامه مبسجد قرية 

يؤخذ من بركة هذا اال مس وهو ا مس عامر السعدي اذلي ش بام . قلت : و 

هو أ ول من أ قام قراءة هذا الراتب العظمي أ نه اليزال معمور القراءة طالعا 

 ابلسعد ملن يقرأ ه وهو كذكل ، فلهل امحلد عىل جزيل عطاه .

رجعنا ا ىل مانقل عن احلبيب عبد هللا يف شأ ن هذا الراتب قال :  

ال يف عاش وراء ؛ يعين الراتب من الس نة اليت أ نشئ فهيا ، وحنن مل نقمه ا 

ودركنا به ردال يقميه عندان وأ مقناه س نة جحجنا يف احلرمني الرشيفني 

 وحرض مجع كثري ، فبقي من يوم ذكل ا ىل الآن . انهتى  .

ومن الكمه اذلي نقهل عنه بعضهم نفع هللا به : ال لسن مخس :  

ىل الرشيعة ، والثانية أ ن تدعو ال وىل أ ن تدعو العامة بلسان الرشيعة ا  

أ هل الرشيعة بلسان الطريقة ا ىل الطريقة ، والثالثة أ ن تدعو أ هل الطريقة 
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بلسان احلقيقة ا ىل احلقيقة ، والرابعة أ ن تدعو أ هل احلقيقة بلسان احلق 

ىل احلق . مث قال  ا ىل احلق ، واخلامسة أ ن تدعو أ هل احلق بلسان احلق ا 

ال انئب عن الرسول صىل هللا عليه وأ هل : واليدعو هبذه ال لسن لك  ها ا 

ذنه  ىل ا  ن اكن مل يتأ هل بعد ذلكل ، أ ال ترى ا  وسمل وقد ينيب من يشاء وا 

صىل هللا عليه وأ هل وسمل ل يب بكر الصديق وغريه من الصحابة ريض هللا 

 عهنم ابدلعوة ا ىل اال سالم يف حياته عليه الصالة والسالم . انهتى  . 

ذا  وقال أ يضا : أ ما  نفراد لكن ا  مقامنا فال أ حد يطيق محهل عىل اال 

قربت الساعة جعلناه يف جامعة . وقال : هللا هللا يف احلركة فا ن ابحلركة 

تزنل الربكة ، واقرع ابب واحد ال لتنفتح كل ال بواب يفتح كل ال بواب ، 

ذا أ ردت  واخضع ملكل واحد اللتخضع كل الرقاب ختضع كل الرقاب ، وا 

ذا أ ردت شيئا فال ش ياء لكها أ ن تطلب حاد ال من هللا ، وا  ة فال تطلهبا ا 

 عند هللا فاطلهبا منه . انهتى  . 

وهذا دعاء اكن س يدان عبد هللا يرتبه بعد قراءة يس ل نه اكن  

ذا قرأ   بتداء أ مره ا  يقرأ ها بعد لك فريضة وذكل ل نه ريض هللا عنه اكن يف ا 

متل قراءهتا خصوصا هذه سورة يس يتأ ثر ددا ويبيك باكء شديدا والحي 

السورة ، فعمل فتحه فهيا كام نقل ذكل الس يد محمد بن زين بن مسيط عن 

 الس يد عبدهللا بن أ محد ، وهذا ادلعاء املذكور : 

ان نس تحفظك ونس تودعك أ دايننا وأ نفس نا وأ والدان وأ موالنا   اللهم ا 

ايمه يف كنفك وأ مانك وعياذ   من لك ولك يشء أ عطيتنا ، اللهم اجعلنا وا 

نك  ش يطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عني ومن رش لك ذي رش ا 

عىل لك يشء قدير ، اللهم مجلنا ابلعافية والسالمة ، وحققنا ابلتقوى 
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نك مسيع ادلعاء ، اللهم اغفر  واال س تقامة ، وأ عذان من موجبات الندامة ا 

خواننا يف ادلين وأ حصابنا و خي لنا ولوادلينا وأ والدان ومشا أ حبابنا وملن نا وا 

لينا وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت  أ حبنا فيك وملن أ حسن ا 

س يدان وموالان محمد  ايرب العاملني ، وصل اللهم عىل عبد  ورسوكل

وعىل أ هل وحصبه وسمل وارزقنا كامل املتابعة هل ظاهرا وابطنا يف عافية 

 وسالمة برمحتك اي أ رمح الرامحني . 
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 ة احلادية والستون بعد املائة {} احلكاي
قال املؤلف عفا هللا عنه وتقبل منه : رأ يت يف بعض املنامات  

املباراكت ك ين جيئت ا ىل بدل ترمي زائرا لس يدي عبد هللا احلداد نفع هللا 

به وذكل بعد وفاته ل ين مل أ زره حيا لصغر السن ؛ ل نه تويف وأ ان ابن 

وداء خرب وفاته ا ىل س يدان الوادل حنوعرش س نني ، وقد قرأ ت القرءان 

احلسني حبريضة فقرأ  عليه وخمت القرءان يف مسجد اجلامع ، وحرضت 

حبمد هللا مع ش يخنا الوادل احلسني ذكل اخلمت الزين ، مث من هللا عيل 

ابال تصال هبذااال مام وال خذ عنه والقراءة عليه يف الرؤاي الصاحلة املباركة 

ىل ذكل أ رشت يف  القصيدة التائية اليت نظمت فهيا سلسةل املتكررة ، وا 

س ناد مشا لباس اخلرقة وغري ذكل خيا  ي اذلين أ خذت عهنم تلقني اذلكر وا 

 حيث أ قول شعرًا : 

 لنا صارت الرؤاي هبا اكلرواية  ومن يدحداد القلوب منامة

لباس وحسن رعـــاية  كذكل جيالنينا عبد قــــــادر  لنا منه ا 

ؤاي اليت من هللا هبا عىل الضعفاء من ال قوايء ، مث نعود ا ىل متام الر  

فلام جيئت يف الرؤاي ا ىل مسجده ابحلاوي وددته فيه وعنده عامل الحيىص 

نه بعد قليل قرأ  لنا الفاحتة وخرجنا من عنده ، فلام كنت  من الناس ، مث ا 

يف أ ثناء الطريق قريبا من ماكنه قلت يف نفيس : كيف جيئت زائرا ومل أ لكم 

نفراد لقصد أ ظهر عليه س يدي  عبد هللا ومل أ دلس معه عىل اخللوة واال 

ىل  أ حوايل وأ طلب منه مايطلب من مثهل أ مثايل ، فعند ذكل رجعت ا 

املسجد فوددته مالن كحاهل ال ول ؛ وفعل معنا مثل فعهل ال ول خفرجت 
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، فلام وصلت املاكن ال ول من الطريق خطر يل مثل اخلاطر ال ول 

جد ليس هو فيه وال أ حد ممن رأ يت معه أ وال من فرجعت فوددت املس

ذا فيه بعض زودات س يدي عبد هللا ، فقلت لها : ا ين  أ ولئك امجلع ؛ وا 

نه قد دخل البيت فقلت أ علميه  أ ريد أ ن أ لكم س يدي عبد هللا ؛ فقالت ا 

يب واس تأ ذين يل عليه ، فدخلت مث عادت وأ ذنت يل فدخلت من ابب 

لضيقةاملسجد ، فلام قربت من ابب ا
1
ذ  ىل املسجد ا  هو قد  اذلي هو ا 

ن أ مسكت رقبته  ظهر رأ سه من الباب اكملتلقي يل ، فلام رأ يته مل أ متاكل ا 

بيدي وتعلقت هبا ، فقال يل ماتريد ؟ فقلت ا ين أ ريد منك أ ن توصلين 

ا ىل هللا  فقال : قهوة قهوة ؛ اكملنعم يل مبا طلبت ، فلهل امحلد عىل ذكل ، 

 دلست عنده . انهتى  . مث دلس يف الضيقة و 

ولنا معه أ عين س يدان عبد هللا احلداد املذكور منامات ومبرشات 

ذا حصلت لنا انئبة  كثرية تركنا ذكرها خوف التطويل اململ ، وكنا ا 

ليه من اخللف من ساداتنا  واس تغثنا ابلسلف لغوث هللا من اس تغاث هبم ا 

ال كرب نفع هللا به وأ عاد أ ل ابعلوي أ ول مايظهر لنا ابلقيام معنا هذا اال مام 

آمني .   علينا من براكته ، ومغران بفيض نفحاته أ

وأ خربين الش يخ املنور الصاحل العارف ابهلل عيل بن أ محد ابن  

الش يخ سعيد ابن الش يخ عبد هللا بن أ محد وزير صاحب السفيل ريض 

هللا عنه ومتع به قال : مرضت وأ ان صغري مرضا شديدا أ رشفت منه عىل 

وذكل يف حياة وادلي رمحه هللا ، فبيامن أ ان يف كربة شديدة ووادلي  الهال 

                                                           

1
 الضيقة : مدخل البيت اوادلهلزي  
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ن شفا  عندي يرتقب طلوع الروح مين قال يف نفسه : ايعبد هللا احلداد ا 

هللا ودلي هذا ابلعافية فكل عيل قرش درامه وعليه زايدة ، وذكل يف 

أ يت حياة س يدان عبدهللا احلداد ، قال مفا استمت وادلي هذه اللكمة حىت ر 

وأ ان يف الغوبة ك ن س يدي عبد هللا مقبال من هجة حرضموت راكبا فرسا 

واحمتلين عنده عىل الفرس وأ خذ يب ا ىل هجة  ابلسفيلوك نه أ ىت ا ىل ماكننا 

دوعن مصعدا حىت دخل قبة الش يخ سعيد بن عيىس العمودي ببدل 

 قيدون ، فلام أ قبل عىل الش يخ سعيد قام هل من قربه وعانقه ؛ وكنت أ ان

ن س يدي عبد هللا قال للش يخ سعيدبيهن يف حال معانقته هل :  ام قامئا ، مث ا 

أ وكام قال ، فأ نعم الش يخ سعيد هل بذكل ووافقه بغينا لهذا الودل مدة أ ومعرا 

عىل ماهناكل ، وقال لس يدي عبد هللا وكتب هل بذكل كتااب وطواه 

نده وسارت بنا وجعهل يف عاممته مث ركب الفرس اذلي داء علهيا وأ ركبين ع 

السفيلحىت أ تينا 
1
، فلام أ خرجين من عنده وذهب هو ا ىل هجة ترمي  

ذا بوادلي سعيد رمحه هللا دالسا عندي ومجيع أ هيل  أ فقت من غيبيت فا 

ففرحوا ملا أ فقت وحصلت حبمد هللا العافية ، مث ا ين ملا برئت من مريض 

دلي ابملسري لزايرة وشفاين هللا ابلعافية منه بربكة س يدي عبدهللا أ مرين وا

س يدي عبدهللا احلداد وأ عطاين وادلي النذر ، فلام رأ يته ومل أ كن رأ يته 

ايه ، وأ علمته ابلرؤاي وهو يتبسم ريض هللا عنه ونفع به  ذا هو ا  قبل فا 

آمني . انهتى  ماذكره الش يخ .   وبسائر عباد هللا الصاحلني أ

                                                           

1
 السفيل قرية يف وادي العني  
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يخ سامل ) قلت ( واكن الش يخ عيل بن سعيد املذكور وأ خوه الش   

من الصاحلني والعارفني اذلين أ قاهمم هللا لنفع عامة املسلمني ، وابذلني 

أ نفسهام بقوهلام وفعلهام يف السعي يف ا صالح ذات املسلمني ، وماهلام يف 

كرام القاصدين ، وقرى الوافد اليش تغالن مهنم أ كةروا أ م قلوا سواء ،  ا 

من اخلري ، جباه أ فضل فتقبل هللا مهنام وجزاهام أ حسن اجلزاء وزادهام 

اخللق س يدان محمد صىل هللا عليه وأ هل وسمل . واكنت وفاة الش يخ عيل 

ست  ه1166املذكور يوم ال حد السابع والعرشين من شوال س نة 

 وس تني ومائة وأ لف .

 هذا وصىل هللا عىل س يدان وأ هل وحصبه وسمل  
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رب الفهامة صدر هذه النش يدة ) تقريظ ( ملوالان احلبيب العالمة احل

اال مامة وهزبر الزعامة علوي مدهر مدحا يف احلبيب معر ابن عبد الرمحن 

العطاس علوي صاحب هذا القرطاس النبوي ، وقد أ ودعها أآخر كتابه 

املسم  ) ملعة النرباس من ا رشاق العمل العطاس ( اليت أ رسلها جوااب 

ليه مصنف هذا القرطاس ويه :   لكتاب أ رسهل ا 

 ــــلغ ال الف من كراســــــلو تبـــــ  رطــــاســوصاف ابلقأ ىن تفي ال  

 سادات سادات العــــىل يف الناس  يف أ ل بيت املصطف  أ هل الوفا

ــ   ــرتة ال طهار من أ رداســــالعـــــــ  ياءـ ال ذكياء ال صفياء ال ولــــــــ

 ونفائس ال نفاس ـــامهــــومقــــــــــ  ـهـالس امي من قد سام يف حالــــــ

ــ  مام أ عالم الـ  ول المكل ال كياســــــــش يخ الفحـ  هدىــ عمل الكامل ا 
 ــمـــة الوسواســـــلوب ولحمل القــــ  قطب العال غوث املال غيث دال

 ـــــــــــا رفيعا ايهل من رأ ســــــعلمـ  هـــأ عظم به أ كرم به أ عمل بـــــــــ

 ـو املنري غياهب ال غالســــــفهـــــ  ــــباضاءت عاله ماكرما ومناقـ 

 ال عن املشاكة والنرباســــــفضـــــ  ما الشمس ما البدر دلى أ نواره

ــ عــــمر الش   جنل الوجيه املس تجار بظـــــــهل  هري الصيت ابلعطاســـ

 اد واال يناســـــــــــــــأ رسار واال سع  قبة حريضة حرضة ال نوار والـــ

ــ   قق ال س تاذ حداد الـهدىقد ح ــ حتقــــ  ــــــيقه وكف  مىن للناســـ

لباســـــمثل رشود قاطــــــ  والقول ماقالت حذام بال مــــرا  ــــع اال 

 رة انســـــــرحجت شهادته بكــــــــ  هو واحد الآحاد ايكل واحـــــد

ــ عــ   وأ ابن ذا  بقــــــــــــوهل وبأ خذه ــ ــــ  ود مرشق اس تيئناسـنه بـ ـ
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 ال جبوده والبأ ســـــــــــــــجمدا وجـ  الـهلل اي هلل من معر العــــــــــــ

 ـري مناسـاس غـــــــــتفصيهل يف الن  الــولمك هل كشف حاكه مجمــــــ

 ن ا حساســــــرسا رسيــــــا دق ع  هللا أ عمل حيث جيعــــــــل رسه

 طاســــــمر هو املشهور ابلعـعــــــ  ـخهـــــــــومبنهتى  عددمتا اتريــــــ

ي جــــ  ايبن الوجيه سليل طه املصطــف   ــ د ابذلي أ رجو من اال   ناســـــ

يــــحا حيــ  واجــــز أ جز وأ رح أ زح ا   اســـــــــش ما يف النفس من ا 

ف  ا ين ضعيف قوي ميل ابلـــهوى  الســــــــومن التق  خــــال أ خو ا 

 ــــم الآيســـــفأ ان السقمي وأ نت نعـ  فعا مستشفيا وافيــــــتمكمستش

ــ   لب قايســــــدان وخيشع مهنا قــــ  هاــ هب مهة علوية يعلو بــــــــ

 ري الناســـــطـــــه ختام الرسل خ  ىلـأ هدي الصالة مسلام خامت ع

 م أ نفاســـــــرا  لهـــطابت بذكـــــ  ا ـوال ل وال حصاب وال تباع مــــ

 ــدى والباســــبثـــــناء أ رابب الهـ  أ وما شذا مس تكفل مـــــتوسل

 متت وعدهتامثانية وعرشون بيتا 
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 هذا تقريظ عىل الكتاب من بعض املتعلقني بأ ل البيت الرشيف

 طاســأ م تكل أ نفـــاس الفىت العـ  حبــر من العرفان يف القـرطاس

 ـراســدررا كــــدر التاج فوق ال  عة جـــــدهواىف هبا من حبر رش 

 اســـل ويل الـهــــدى من لني أ وق  مجع العوارف واملعارف والـهدى

 اســمن قد عال قــــدرا عىل ال كي  الـــعمل دلين رواه أ بو العـــــــــ

ــ   وحباه مواله العيل حبكـــــــــمة  اســها للك النـ جفرت جـداولـــ

 لــذوي الـهــــداية طيب ال نفاس  اية والهناية  مركـــــزقطب البد

 ابلطــــاس مـن عـــرفانه والاكس  من فاز من يد دده خري الورى

 بسلمي رس ذائـــــــق غطـــــاس  وحنا ا ىل حبــر املواهب غاطسا

لــــــهه ينــاس  سكرا بصحو فيه شكر ا   بعبـــــــادة التقديس  واال 

ــ   اجـــــــد مبقاعــــدومشاهد ومو   ية مكلت عىل مقـياسـ صدقــــ

 ابلفيض بعد الفيض  ابس تئناس  نفحات رب بــــــره من بــــــره

 عـــــمر املعـــمر لك قلب قــاس  وروى كرامات الرساج املرتىض

ــ   حبــــــر الكرامات املعـظم شأ نه ــ بر الـــ  ـهبات ذلاكـــر ولناسـ

 اهل الوضاح اكلنــرباســومجــــــــ  رسار رس كاملــــهمن سار يف ال  

 ــــــوراد اكملقباسـوس ناه للـــــــ  وهو اذلي مع القلوب بنـــــوره

 ـوز برشف ذا  الطاسـحىت نف  زبهــــــــــــــــايربنا اكرمنا به وحب

 يف املشهد احملفوظ من وسواس  ـودانـوتعم أ نوار الشهود وجــــــ

 ون بـــــه بغري تنايسـفامي نكـــــ  ون من حـزب النيب حمــــمدونك

 ـرد طارق اخلناسـحال لنطــــــ  ـام ــونفـوز ابلوده امجليل بلكـــــ
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ــ  ــ وامحلد هلل العظــمي مصلــــ  دا عىل اخملتار خـري الناسـأ بـــــ  ـياـ

ــ  ــ وال ل أ مقار الــ  طود رايسأ هـــل التق  من لك   هدى وحصابـةـ

 حبــــر من العرفان يف القرطاس  س امي أ اب احلسن اذلي منه بـــدا

 وامحلد هلل رب العاملني

ابل حساء وامحلد  12/10/1432مت الفراغ من الطباعة ظهر يوم السبت 

هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات ونسأ ل هللا الكرمي أ ن يعيد من براكت 

خاصة س يدان اال مام معربن ونفحات مؤلفه ومن ذكرمه وترمج هلم و 

 عبدالرمحن . وأآخر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني
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 فهرس اجلزء الثاين من القرطاس يف مناقب العطاس

 3 فصل يف ذكر يشء من الكمه ريض هللا عنه

 5 ماورد يف تأ ثري الكم الصاحلني عىل القلوب

برز وعليه كسوة القلب  من الكمه ومواعظه وحمكه ولك الكم

 منه برز نفع هللا به ورشهحا من املؤلف 

6 

 6 قوهل : أ نظر احلاةل اليت يأ تيك املوت وأ نت علهيا فالزهما 

 7 قوهل : من رأ يت فيه خصهل من خصال اخلري فظن به ادلين لكه 

 7 وحمك أ خرى  قوهل : الطاعة مع أ لك احلرام مكن يزنح املاء ابخلربه

قيل هل كةرت املصنفات يف هذا الزمان فقال : اليرض قوهل : ملا

 الصاحئ قفا الصاحئ

12 

 14 قوهل : أ هل الطاعة يعشقون الطاعة كام يعشق اللهو أ هل اللهو

 14 قوهل : كنينة بدلان وطني كنينه زعفران الطني

 16 قوهل : العاقل هو العاقل نفسه حببل الرشع

قامة الظواهر وهللا  18  أ عمل ابلرسائرقوهل : ال أ قل من ا 

 19 قوهل : وهللا الأ ابيل ابدلنيا ولو أ ن مدة حيايت حتت حافر فرس

وماقاهل يف  قوهل : حريضة حوطتنا وحوطة الش يخ عبد القادر

 حريضة 

22 

 27 قوهل : يف اخلرس اذلي تأ خذه ادلوةل وأ نه تطهري للامل

ذا رشبت ريدة الصيعر فأ ن ال رض لكها رشبت   28 قوهل :ا 

ن كرهت  28 قوهل : جملس ال خيار تأ خذمنه النفس وا 
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 28 قوهل : املدد يف املشهد

 29 قوهل : لوال خيفة احلريق مابنيت ادلار ولسكنت عريشا

 29 قوهل : من استنصح سينصح لنفسه

ذا حصت نيتك وقوي مضري  حيصل كل املطلوب  30 قوهل : ا 

خراج زاكة اخلريف قبل أ ن جيف  31 أ مره اب 

 31 اجلنازة عىل الغائبني بعد صالة امجلعة  صالة

قوهل : ملن قال هل كل س بعة أ عامر فقال حنن مستبطني معر 

 واحد فكيف بس بعة

32 

 32 قوهل : الرفيق قبل الطريق

 33 قوهل : احلرام اكليشء املعلق بني السامء وال رض

 34 قوهل : يف وصف بعض املشاخئ : ابكثري ، ابقيس ، ابدابر 

قامة يف البدلان اليت يزنل فهيا املرض وقصيدة  هنيه عن اال 

 املؤلف اليت مطلعها : الجتي جحر وامسع قول يف نظم مرشوح

34 

 36 هنيه عن بيع املال والنخل 

 36 قوهل : عاد حريضة ختلص يل ول والدي

وبعد الفراغ من  مايقال من ال ذاكر عند  اخلمت عىل ال موات

 املودل

37 

 38 نفض جراب السكرالعارش لقرن قوهل : أ هل ا

منا يه تربية ابلباطن  38 قوهل : الرتبية عزت منذ زمان وا 

 40 ماداء يف حقوق الصحبة وال خوة

 41 المتساح وتربية ل والده بنظره
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ال من دعوة مظلوم يقول : النصيف هللا  44 قوهل : الختاف ا 

س تعامهل وماداء يف ذكل  44 حمبته للطيب وكةرة ا 

 46 : خياط امللحفة من شقها قوهل

 47 قوهل : اليزال يف أ ل ابقيس زاهر عاملا وكرميا ومس تجاب ادلعوة

مام صنعاء ا ىل  احلبيب أ بوبكر بن محمد ابفقيه وخروج ا 

 حرضموت

48 

آمار  49 ماداء يف ادليك ال بيض من أ خبار وأ

اّل يف شفره ووفره  52 قوهل : الناس تركوا ما يلزهمم  ماعا دمه ا 

 53 اداء يف حسن الظنم

راتب الش يخ عبدالقادر اجليالين وراتب الش يخ أ محد بن سهل 

 يف بدل هينن

56 

مناينفع اال قتصاد عندالغىن   56 قوهل : ا 

قوهل عند ما دخل عليه خشص من اخمللطني : أ هال ابلصاحل 

 وماداء يف ذكل 

57 

ليه كتاب أ مري الزيدية  59 قوهل : يبيين أ مريه عند ماورد ا 

 59 قوهل : زاد املتأ خرون عىل املتقدمني بثالث خصال

ماداء يف الرحي اليت هتب من الشامل وقول العامة : اي هللا بربيع  

 مشمول 

59 

 61 ماورد يف موت ال طفال الصغار

 64 ماداء يف ذم السؤال

 66 وصية املرتمج نفعنا هللا به
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 68 من املشاخئ فصل يف التعريف بفضائل املرتمج هل والثناء عليه

 69 ثناء احلبيب عبد هللا احلداد عىل املرتمج هل

 73 ترمجة ودزية عن الش يخ محمد بن معر الغزايل العمودي

 76 بعض من أ خالق س يدان معر ومعامالته للعامة

 80 ثناء احلبيب أ محد بن معر الهندوان عىل املرتمج هل

لب  80 اس منها جامتع احلبيب عبدهللا احلداد ابملرتمج واال 

 80 رحةل احلبيب عبد هللا احلداد ا ىل دوعن

ال من أ ردانه لينا ا   82 قول املرتمج هل : اليأ يت ا 

ىل ثناء احلبيب عبد هللا احلداد عىل املرتمج هل  83 عودة ا 

 84 ثناء احلبيب محمد بن علوي السقاف نزيل مكة عىل املرتمج هل

يثاره للخمول وزهده  84 من أ خالقه وتواضعه وا 

 86 ثناء الش يخ عيل ابراس عىل املرتمج هل يف رشح الراتب 

قصيدة الش يخ عيل ابراس اليت ميدح هبا املرتمج هل واليت مطلعها 

 : ايمجمع البحرين ايرس الندى

90 

تذييل عىل القصيدة السابقة للمؤلف مطلعها : ايس يد السادات 

 ايقطب املال

92 

ىل ثناء الش يخ عيل ابراس للمرت  93 مج هل وعىل راتبهعودة ا 

 95 خامتة يف ذكر يشء من أ خالقه وصفاته وورعه وكرمه وتواضعه

 105 قصيدة الشاعر أ محد ابجبري : ايربنا ساكل بنور املشهد 

قصيدة للمؤلف تذييل عىل القصيدة السابقة : اي هللا بنفحة 

 سعد مافهيا صد وأ شعار أ خرى لباجبري شاعر املرتمج هل

106 
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 109 ر عدد املشاهري من الآخذين عن س يدان معر فصل يف ذك

 110 نبذة عن احلبيب عبدالرمحن بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 111 عودة ا ىل ذكر عدد املشاهري من الآخذين عن س يدان معر 

 112 ذكر بعض املشاهري اذلين أ خذ عهنم س يدان معر

ليه والآخذين عنه وبعض من ت  114 رامجهم عودة ا ىل ذكر املنتس بني ا 

 115 ترمجة احلبيب حسني بن معر وأ والده

احلاكية الثالثة والعرشون بعد املائة وفهيا زايرة احلبيب زين بن 

 علوي احلبيش للحبيب حسني بن معر

145 

زايرة الش يخ معر بن عبد القادر للحبيب حسني ومعه جامعة 

ذ ذا  بنفحون   من أ هل السامع واحلبيب ا 

147 

بعة والعرشون بعد املائة سقوط ودل صغري يف البرئ احلاكية الرا

 وانتشاهل مهنا بسالم

148 

آمار   149 فائدة يف اال س تغاثة وماورد فهيا من أ خبار وأ

 150 عودة ا ىل مناقب احلبيب حسني بن معر

احلاكية اخلامسة والعرشون بعد املائة مايرويه احلاج أ محد ابعبيد 

 العنقي من مناقب احلسني بن معر 

152 

 153 مروية عن احلبيب حسن بن علوي عند زايرته للحبيب حسني

مروية عن احملب معر بن عبدهللا ابلكاك عند دخول احلبيب 

 حسني بدلمه طمحان بوادي معد وقضية أ ل مايض 

154 

براهمي  احلاكية السادسة والعرشون بعد املائة خروج الس يد ا 

جامتعه ابحلبيب حس  نيالس ندي لزايرة حرضموت وا 

157 
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 159 عودة مرة مانية ا ىل ماورد يف ذم التنبا  

احلاكية السابعة والعرشون بعد املائة وفهيا قصة زوال دوةل أ ل 

 كثري وماداء يف تعمل الرماية 

161 

 162 بعض من أ خالقه وتعامهل وفهيا حاكايت وقعت هل

احلاكية الثامنة والعرشون بعد املائة  بعض مروايت تدل عىل 

 ومعاجلته لل مور حبمكة ورويةترصفه 

164 

احلاكية التاسعة والعرشون بعداملائة مايرويه الش يخ عبد الرمحن 

بن عيل ابراس عند زايرته احلبيب معر وابنه احلسني بن معر 

ناكر الرشيف عىل احلبيب  وبصحبته رشيف من أ هل النور وا 

 حسني ملارأ ى عليه من اللباس الفاخر 

166 

 169 ني ل خدام ادلوةلمعامةل س يدان احلس

احلاكية الثالثون بعد املائة مالزمة املؤلف جلده احلسني والقراءة 

 عليه يف عديد من الكتب

169 

 173 احلاكية احلادية والثالثون بعد املائة وفهيا عدة مروايت

احلاكية الثانية والثالثون بعد املائة زواج س يدان احلسني عند 

 الس يد عيىس بن محمد احلبيش

175 

شارة  غرس خنل الش يخ عبد هللا بن عفيف الهجراين حبريضة اب 

 احلبيب حسني وحاكايت أ خرى

177 

احلاكية الثالثة والثالثون بعد املائة وفاة الرشيفة ش يخه بنت 

 عيل ابفقيه زودة س يدان احلسني 

179 

 180احلاكية الرابعة والثالثون بعداملائة مروايت عن احلبيب احلسن 
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 بن معر يف معرفته  مبعاجلة ال مراض ابليك عن وادله احلسني

 وغريه وأ نه طبيب ماهر لعالج ال مراض احلس ية واملعنوية 

هامتم س يدان احلسني  احلاكية اخلامسة والثالثون بعد املائة ا 

صالح السوايق وجماري الس يول  اب 

181 

احلاكية السادسة والثالثون بعد املائة مروية ابزايد وقصة رؤيته 

ه من أ مل العيون وحاكية النقيب براكت القعيطي ومصنعة وشفا

 حوره والكزن املزعوم 

185 

احلاكية السابعة والثالثون بعد املائة مروية عن احلبيب أ محد بن 

 سامل بن معر العطاس واجامتعه ابحلبيب حسني بن معر

189 

قول احلبيب حسني يف هالل الشهر ورؤيته وفيه الكم مفيد 

 للغاية

190 

ودة ا ىل مناقب احلسني وماروي عنه من حمك ونصاحئ ع

 ووصيته ابال كتحال ابلصرب

191 

  الش يخ معر ابخمرمه وأ ذية أ هل هينن هل 

قول احلبيب حسني فالن من س بقات الش يطان وماورد يف 

فساد اذلرية  من أ خبار وأآمار وفيه قصة جعيبة تس تحق الوقوف 

 علهيا

197 

احلبيب حسني بن معر وفهيا عودة ا ىل حمك ومواعظ ونصاحئ 

 ماداء يف اال قرتاض للحادة 

199 

طلب ساداتنا ل والدمه مخس دعوات : أ ن الخيلق من ذريته 

المن أ راد هللا صالحه ا خل  ا 

202 
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 203 فساد اذلرية وحاكية عن بغض الصاحلني

عودة ا ىل حمك ومواعظ ونصاحئ موالان احلسني وفهيا ماداء فمين 

 ية وقصة أ م س يدان موىس عليه السالم يقوم ابلوظائف ادلين 

204 

وحاكايت  الس يل الش توي الكبري اذلي حصل منه غيار وغرق

 أ خرى مناس بة

205 

حاكية املرأ ة الضعيفة اليت ظلمها بعض من أ هل بدل حلروم 

 واس تجارت ابحلبيب حسني وحاكايت أ خرى مناس بة

207 

ىل قصيدة املؤلف مدحية يف دده احلسني مطلعها : سالم ع

 أ س تاذان ومالذان

209 

عودة ا ىل ترمجة بعض الآخذين عن س يدان احلبيب معر بن 

 عبدالرمحن العطاس

212 

ترمجة ومناقب صنوه احلبيب عقيل بن عبد الرمحن بن عقيل 

 العطاس من مروايت احلبيب عيىس بن محمد احلبيش

212 

 215 احلاكية الثامنة والثالثون بعد املائة من مروايت احلبيب عيىس 

احلاكية التاسعة والثالثون بعد املائة توادده عند قراءة املودل 

 والسامع وغريها من احلاكايت

215 

 217 ترمجة احلبيب سامل بن معر بن عبد الرمحن العطاس

 220 احلاكية ال ربعون بعد املائة عن احلبيب سامل وخدمة اجلن هل

وسفية للحبيب سامل احلاكية احلادية وال ربعون بعد املائة منقبة ي

 وزوداته وأ والده

220 

 224 ترمجة احلبيب أ محد بن هامش احلبيش وبعض من مناقبه
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مور  ن التحرس لل  قصيدة الش يخ أ بوبكر العدين اليت مطلعها : ا 

 املاضية

226 

 228 عودة ا ىل مناقب احلبيب أ محد بن هامش احلبيش

 229 هامش ماكتبة من احلبيب عبد هللا احلداد للحبيب أ محد بن

 230 مرماة احلبيب عبد هللا احلداد يف احلبيب أ محد بن هامش

 231 عودة ا ىل ذكر شامئل وحماسن احلبيب أ محد بن هامش

ترمجة احلبيب عيل بن معر فقيه ابن الش يخ عيل ابن أ يب بكر 

 ابعلوي ومناقبه وشامئهل

239 

 242 بعض من أ قوهل وحمكه املأ ثورة 

 244 والتحقق فائدة يف معىن التعلق

 245 ترمجة احلبيب عيىس بن محمد احلبيش و شامئهل وأ خالقه 

احلاكية الثانية وال ربعون بعد املائة عند مروره يف أ رض غريه 

ليه بأ نه س ميلكها  وأ شار ا 

252 

ترمجة احلبيب عبد هللا بن أ محد بلفقيه ابعلوي وبعض من 

احلبيش يف شامئهل وأ خالقه مماترمجه به احلبيب أ محد بن زين 

 رشح العينية

253 

قامته ابملدينة املرشفة وخروده  مروايت عن ابن املرتمج هل عند ا 

 ا ىل حرضموت ومروايت أ خرى 

254 

 258 ترمجة الش يخ عيل بن عبد هللا ابراس 

 260 سفره ا ىل احلرمني ل داء النسكني وماحصل هل يف طريقه

قبال الناس عليه وظهوره اب  263 ملظهر العظميعودته من احلرمني وا 
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 261 مؤلفاته

عودةا ىل مناقبه وذكر حماس نه وفضائهل وماترمج به احلبيب عيىس 

 بن محمد احلبيش

264 

 265 قصل يف ذكر يشء من كراماته مما ذكره الس يد عيىس وغريه

احلاكية الثالثة وال ربعون بعد املائة وفهيا مروايت كثرية مهنا 

ختبار وامتحان س يدان معر للش ي  خ عيل ابراسا 

272 

مناقبه وحماسن الكمه وفضائهل وحمكه ممايرويه الش يخ عبد هللا 

بن معر ابعباد يف كتابه  اذلي صنفه يف مناقب احلبيب معر 

 والش يخ عيل ابراس

273 

احلاكية الرابعة وال ربعون بعداملائة مارواه احلبيب عبد هللا بن 

ته ومروره حسني عند زايرة الش يخ عيل للحبيب معر بعد وفا

 عىل محيشة

277 

خروج الش يخ عيل بغداء ال خدام بأ مر احلبيب معر ومش يه 

 عىل املاء يف الوادي وهو مالن ابلس يل

278 

احلاكية اخلامسة وال ربعون بعداملائة جح الش يخ سهل بن ا حساق 

وما حصل هل يف تكل احلجة وفهيا ممايرويه الش يخ عبد هللا 

 راسابعباد من مناقب الش يخ عيل اب

279 

احلاكية السادسة وال ربعون بعد املائة مما يرويه الش يخ عبد هللا 

ابعباد يف جح الش يخ عيل ابراس وماحصل هل يف ال رايض 

شارات  املقدسة وزايرته للحبيب وماحصل هل يف الزايرة من ا 

 وبشارات

282 
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احلاكية السابعة وال ربعون بعد املائة وفهيا حصول اجلدب 

اريف دوعن وحصول الرمحة بعد خروج الش يخ وانقطاع ال مط

 عيل لال ستسقاء 

287 

احلاكية الثامنة وال ربعون بعد املائة  وفهيا مروايت وحاكايت 

عن سامع صوت أ هل القبور ومه يعذبون يف قبورمه ويصيحون 

آمار   وماورد فيه من أ خبار وأ

288 

نتفاع به   293 مالزمة الش يخ معر ابدهري للش يخ عيل ابراس واال 

قول الش يخ عيل لبعض تالمذته فامي جيب عىل املؤمن أ ن ينصح 

ذا رأ ى منه مايوجب وتنبهيه عىل ذكل   أ خاه ا 

293 

احلاكية التاسعة وال ربعون بعد املائة حصول املرض عىل حمسن 

بن حسني ودخوهل عىل الش يخ عيل وكذكل اجلراد اذلي داء 

 يف دوعن 

295 

ود ال ولياء يف لك وقت وزمان احلاكية امخلسون بعد املائة وج

ورؤيته ليةل القدر وتعلميه للصغار يف معد ووجود ضيافة عند 

عطاء الش يخ عيل فضةل الطعام وحاكية  بعض أ هل البدل وا 

 مناس بة عن عبد هللا املنويف

296 

عودة ا ىل مناقب الش يخ عيل ابراس فامي يرويه عنه احملب أ محد 

يافة وعندما حرضوا ابموكره وقصة الشخص اذلي عزهمم للض 

 تركهم ومل يقابلهم 

299 

احلاكية احلادية وامخلسون بعد املائة  مروية عن احملب عبد هللا 

ابزهري وحضوره املودل مع الش يخ عيل وزايرة نيب هللا هود مع 

300 
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 احلبيب حسني وماحصل هلام يف ذكل وغريها من الرواايت

ه مع الردل اذلي احلاكية الثانية وامخلسون بعد املائة حاكيت

 يس تعمل الطلسامت وماوقع هل مع وايل دوعن

302 

احلاكية الثالثة وامخلسون بعد املائة نذره مجليع ماميكل لش يخه 

احلبيب معر ودخوهل بدل الهجرين لزايرة الش يخ أ محد بن عفيف 

 ومادا يف تكبيس رديل العامل وغريها من احلاكايت

304 

املائة اجامتع الش يخ عيل احلاكية الرابعة وامخلسون بعد 

ابلسلطان  الكثريي ونصحه هل وماجرى بيهنام حبضور احلبيب 

 حسني

306 

 308 احلاكية اخلامسة وامخلسون بعد املائة وفهيا ذكر وفاة الش يخ عيل 

فصل يف ذكر أ حرف يسرية من الكم الش يخ عيل ومواعظه 

  ونصحه وحماسن أ خالقه وتواضعه وزهده

309 

احلمك للش يخ عيل عىل قول ابن عطاء : ش تان منوذج من رشح 

 بني مس تدل ومس تدل عليه وهو رشح عظمي بليغ نفيس دليل

313 

قوهل يف رضب العود وأ الت السامع وفيه الكم للحبيب حسني 

 بن معر واحلبيب عبد هللا احلداد 

318 

من الكمه وحمكه ومواعظه وطلبه من ش يخه احلبيب معر 

 احلبيب معر عليهالنظر عىل أ والده وثناء 

319 

أ بيات للش يخ معر ابخمرمه ميدح فهيا ش يخه الش يخ عبد الرمحن 

 ابهرمز

320 

ىل ثناء احلبيب معر عىل الش يخ عيل وماورد يف سلامن   320عودة ا 
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الفاريس وما داء يف فضل أ هل البيت ومقاةل الش يخ أ بو بكر 

العدين للش يخ محمد ابجرفيل سلامن أ هل البيت وغريها من 

 تالروااي

 323 نبذة عن الش يخ سعد السويين

ترمجة الش يخ محمد بن أ محدابمشموس ممايرويه عنه تلميذه محمد 

 بن ايسني ابقيس 

326 

منقبة عن الش يخ املعمل عبد هللا  ابمقابل وفهيا حتريض عىل 

 تغس يل الفم بعد ال لك وقصة الهرة اليت حلست مف الصيب 

327 

 329 تركهم وحدمه  من الكم املؤلف س تة الينبغي

عودة ا ىل مناقب الش يخ محمد ابمشموس ممايرويه عنه تلميذه 

 محمد ابقيس   

329 

مطلب اترخي  وفاة الش يخ محمد ابمشموس وتشييعه وبناء القبة 

 عليه

339 

 340 بعض من الكمه ونصاحئه وثنائه عىل الش يخ معروف ابجامل 

 341 ت وحارضهتاماداء يف تسمية بدل ش بام  وأ هنا قرية حرضمو 

 342 قوهل الش يخ محمد ابمشموس يف رؤية هالل رمضان

 343 عودة ا ىل مناقب الش يخ محمد وشامئهل وأ خالقه

احلاكية السادسة وامخلسون بعد املائة عن الش يخ سهل بن محمد 

ابسهل واجامتعه ابلش يخ محمد ابمشموس ونبذة عن الش يخ 

 سهل

345 

 347دالرمجن البييت وحتمهل ال مانة مروية عن الس يد عبد هللا بن عب
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من أ حد ش يوخ المين وذكل بتقبيل قدم الش يخ محمد ابمشموس 

 وحاكايت أ خرى

ترمجة الش يخ عبد هللا بن أ محد ابعفيف العمودي صاحب 

 كنينه

350 

احلاكية السابعة وامخلسون بعداملائة رؤاي حصلت للش يخ عبد 

 هللا وفهيا بشارات

353 

امخلسون بعد املائة  اكن الش يخ عبد هللا احلاكية الثامنة و 

ابعفيف املذكور يف ش بابه من أ هل الغفةل ورجع ا ىل سرية القوم 

جامتعه ابلش يخ شيبان بن ا حساق واحلبيب معر بن  بعد ا 

 عبدالرمحن العطاس

354 

 356 ترمجة احلبيب عبد هللا بن علوي احلداد

 358 مما ترمجه به احلبيب أ محد بن زين احلبيش

حسني بن تبات من املرتمج هل احلبيب عبد هللا ا ىل الش يخ ماك

ىل عباس بن عبد هللا ابحفص  محمد ابفضل وا 

366 

عودة ا ىل الرتمجة اليت كتهبا احلبيب أ محد بن زين انقال عن 

 احلبيب محمد شليه من أ خالقه وشامئهل وكراماته

365 

 370 مؤلفات احلبيب عبد هللا احلداد

أ محد بن زين ش يخه احلبيب عبد هللا  عودة ا ىل ماترمج به

 احلداد من أ خالقه وزهده وورعه

371 

ماداء يف اللكمة املتداوةل بني الناس : ليس ابال ماكن أ بدع مما 

 اكن

373 
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عودة ا ىل مانقهل احلبيب أ محد بن زين من مناقب احلبيب 

 عبدهللا 

375 

قصيدة  مدحية للحبيب أ محد بن زين يف احلبيب عبد هللا 

 داد مطلعها : ايمن هبم هام الفؤاد صبابةاحل

378 

 381 عودة ا ىل ترمجة احلبيب عبد هللا وفهيا مشاخئه اذلين أ خذ عهنم

قصيدة احلبيب أ محد بن زين احلبيش اليت نظم فهيا سلسةل 

 مشاخئه

384 

ختام ترمجة احلبيب عبد هللا احلداد للحبيب أ محد بن زين وفهيا 

 اه ال خري ذكر وفاته وتشييعه ا ىل مثو 

388 

احلاكية التاسعة وامخلسون بعد املائة وفهيا مروايت عن احلبيب 

عبدهللا بن معر بن الش يخ عقيل عن احلبيب عبد هللا احلداد 

عند زايرته هل ومرافقته هل يف زايرة دوعن وماحصل يف سفره 

 للحج

393 

تصال احملب عيل بن معر ابلفجح ابحلبيب عبد هللا احلداد  393 ا 

اكية الس تون بعد املائة وفهيا مروايت عن احلبيب محمد بن احل

زين بن مسيط يف كتابه اذلي أ لفه يف مناقب احلبيب عبد هللا 

 احلداد

392 

 397 عودة ا ىل ذكر مؤلفات احلبيب عبد هللا احلداد

 398 بعض من الكمه ووصيته للحبيب أ محد بن زين مضن ماكتبة

 399 عبد هللا بن علوي احلداد مطلب أ وراد وأ ذاكر وراتب احلبيب

 403 من أ قول احلبيب احلداد : ال لسن مخس ..
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 404 مطلب ادلعاء اذلي يقرأ  بعد سورة يس للحبيب احلداد

جامتعه   احلاكية احلادية والس تون بعد املائة رؤاي صاحلة للمؤلف وا 

 ابحلبيب احلداد يف املنام

405 

امتعه ابحلبيب عبد حاكية عن الش يخ عيل بن أ محد ابوزير واج

 هللا احلداد وماحصل بيهنام

406 

 408 هناية الكتاب

قصيدة للحبيب علوي مدهر مطلعها : أ ىن تفي ال وصاف 

 ابلقرطاس ، تقريظ عىل كتاب القرطاس

409 

قصيدة لبعض احملبني تقريظ أ يضا عىل كتاب القرطاس مطلعها : 

 حبر من العرفان يف القرطاس

412 

 415 الفهرس

 وبلخري معت  متت

نهتاء من كتابة ومراجعة وفهرست كتاب   بعون هللا وتوفيقه مت اال 

ثنني السادس من شهر القعدة  القرطاس يف مناقب العطاس حسر ليةل اال 

ه وذكل ببدل ال حساء احملروسة وامحلد هلل اذلي  1432احلرام  س نة 

عىل  بنعمته تمت الصاحلات وتتزنل الرباكت والصالة والسالم والسالم

أ رشف الربايت وقدوة القادة س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه وسمل تسلامي 

 كثريا وامحلد هلل رب العاملني . 
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